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Piwek Centrum Obróbki Numerycznej
Firma świadczy usługi w zakresie obróbki skrawaniem. W jej ofercie znajduje się szeroki asortyment
produktów wytwarzanych i przerabianych ze stali oraz metali kolorowych.

Firma PIWEK Centrum Obróbki Numerycznej jest firmą rodzin- trafia na rynek zachodni, a głównymi odbiorcami są Niemcy.
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stołowych i świadczenia usług na tych wiertarkach - wspomi- - mówi Krzysztof Piwek. - Do tych linii montażowych obrabiana Krzysztof Piwek, Właściciel PIWEK Centrum Obróbki Nume- my i przygotowujemy różnego rodzaju podzespoły.
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Przywieźliśmy też z targów szeelementów czy znakowareg kontaktów i mam nadzieję,
nia trwałego. PIWEK Cenże przy pomocy konsultantów
trum Obróbki Numerycznej ma szeroki zakres swojej Ośrodka uda nam się przebić na rynek skandynawski.
działalności i współpracuje z klientami związanymi z prze- Ponadto firma skorzystała z promocji profilu na rynkach zagramysłem motoryzacyjnym, spożywczym, górnictwem, tech- nicznych w ramach oferty Ośrodka Enterprise Europe Network
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kułami gospodarstwa domowego. 90 procent produkcji kontrahentem w zakresie obróbki metali.
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