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Služby a opravy – rychlé a spolehlivé pro klid duše!
Průmyslová vrata, nakládací můstky 
a těsnící límce jsou důležitou součástí 
logistického řetězce výrobních 
a distribučních společností. Tato 
zařízení musí fungovat s minimem 
narušování toku materiálů a zboží, 
musí se přizpůsobit dopravní 
situaci a vyhovovat národním a 
mezinárodním bezpečnostním a 
funkčním požadavkům.

S více než čtyřicetiletými zkušenost-
mi, více než dvěma milióny instalovanými 
zařízeními a tisícem specializovaných ser-
visních techniků jsme schopni nabídnout 
sílu globální společnosti a rozvinutou síť 
místních servisních sítí pokrývajících plo-
chu a okolí téměř všech evropských měst.

Dodávky náhradních dílů
– základní součást služeb!

Dostupnost náhradních dílů je dalším  
významným faktorem ovlivňujícím kva-
litu servisní práce. Všechny naše servisní 
vozy jsou vybaveny pečlivě vybranou zá-
sobou náhradních dílů, aby naši servisní 
technici mohli provádět opravy rychle  
a přímo na místě.

Díky online nástrojům je možné další 
náhradní díly objednat a dodat z našich 
center náhradních dílů – všechny skla-
dové položky jsou dodány na místo do  
24 hodin.

Všechny náhradní díly jsou v jedinečné 
kvalitě Crawford!

Rozdíl je v lidech!
Výsledek servisního zásahů závisí na tech-
nicích, kteří jej provádějí. Proto se snaží-
me získat ty nejlepší.

Aby svým zaměstnancům poskytl nej-
lepší možný výcvik, investoval Crawford do 
vlastních školících zařízení a instruktorů.

Znalost produktů, bezpečnost připráci 
a komunikace s klientem patří mezi hlav-
ní témata našeho výcviku.

Naše servisní organizace je podporována 
informačními technologiemi a strategicky 
rozmístěnými centry náhradních dílů. 
Každý servisní vůz je navíc vybaven širokou 
zásobou náhradních dílů pro urgentní 
opravy našich i konkurenčních produktů. 

Problémy řešíme ten stejný den,
to vám slibujeme!

Jsou situace, kdy je vyžadována vysoká 
úroveň servisu. Nejčastějším požadavkem 
je rychlost. Porucha průmyslových vrat, 
například po zásahu vysokozdvižným 
vozíkem, narušuje plynulý průběh do-
pravních toků. Nákladní vozy a kamiony 
není možné nakládat podle plánu a logis-
tický proces je narušen. Potřeba okamžité 
opravy je zřejmá. 

V kritických provozech je funkce našich 
zařízení pro vás naprosto zásadní. Zde mů-
žeme zaručit servis ten samý den nebo v 
případě potřeby dokonce během několika 
hodin. To není jen slib, to je skutečnost!

Poškození nebo nesprávná funkce musí 
být opraveny rychle a profesionálně. 
Pravidelná údržba zajišťuje funkčnost  
a prodlužuje životnost zařízení. Když se 
požadavky mění, modernizace přizpůsobí 
zařízení nové situaci.

To jsou důvody, proč Crawford inves-
toval do nejrozsáhlejší servisní organizace 
v oboru!

Servisní organizace Crawford
Crawford je v oblasti průmyslových vrat  
a nakládacího vybavení evropskou vedoucí 
společností. 

P o h l e d d o h i s t o r i e
Všechna průmyslová a komerční vrata, stejně jako nakládací 
systémy, jsou dříve nebo později poškozeny vozidly, vozíky nebo 
přepravovaným materiálem a výrobky. Narušení logistického 
procesu musí být redukováno na minimum a jsou proto často 
vyžadovány okamžité opravy. Aby sloužil svým zákazníkům co 
nejlépe, rozhodl se Crawford dát k dispozici nejrozsáhlejší servisní 
organizaci v oboru.
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V Servisní smlouvě Crawford se 
zavazujeme poskytovat servis na úrovni 
požadované potřebami konkrétního 
zákazníka. Negativní následky poruch 
je tak možné omezit.

Vrata a nakládací systémy vyžadují 
pravidelnou údržbu pro zachování 
spolehlivosti a dlouhé životnosti.

S více než třemi tisíci kontaktů od zá-
kazníků každý den, od malých firem po 
mezinárodní společnosti, známe vaše 
požadavky.

Prostřednictvím Servisní smlouvy-
Crawford mají naši zákazníci zaručeno, 
že bude zajištěna pravidelná a odborná 
údržba v předem stanovaných termí-
nech, na základě intenzity používání 
příslušných zařízení.

Pravidelná údržba nabízí 
několik výhod

• Minimalizuje riziko poruch vinou 
opotřebení

• Snižuje dlouhodobé provozní náklady
• Zajišťuje, že bezpečnostní 

komponenty jsou pravidelně 
kontrolovány a bude tak sníženo 
riziko v běžném provozu

• Splňuje požadavky evropských 
zdravotních a bezpečnostních 
předpisů pro pracovní prostředí

Servisní smlouva Crawford zajišťuje bezpečnost 
a efektivitu zákazníka

Servisní smlouva Crawford může 
pokrývat nejen produkty Crawford, 
ale i širokou škálu značek vrat a na-
kládacích systémů.

Příklady potřeb zákazníků a odpovídajících typů servisních smluv:

Tržní Požadavky Typ
segment na údržbu servisní smlouvy       

Dílny Nízké Basic

Logistické terminály Střední Standardní
Velká skladiště

Výroba velkých objemů Vysoké Advanced 
Myčky aut
Nouzové služby
Letištní provozy
Velké garáže 

Velké logistické terminály Velmi vysoké Na míru

Nové evropské normy
Od 1. května 2005 platí nové povinné ev-
ropské normy. Vlastník zařízení je odpo-
vědný za provádění pravidelných kontrol 
vrat a nakládacího zařízení – kompetent-

ní osobou. Servisní smlouva Crawford 
nabízí snadný způsob, jak tento požada-
vek splnit.

Servisní smlouva
Crawford – pro každého uživatele

Servisní smlouva Crawford je dostup-
ná ve čtyřech typech, z čehož tři jsou 
standardní servisní programy, čtvrtý je 
připraven podle požadavků zákazníka. 
Standardní programy jsou založeny na 
nízkém, středním nebo vysokém využití 
zařízení. Poskytovaný servis se pohybu-
je od pravidelných základních inspekcí a 
údržby po prioritní a garantované reakč-
ní časy, rozšířené záruky a časté zprávy  
o stavu zařízení, viz tabulku níže!

Navíc ke standardním servisním pro-
gramům je k dispozici množství volitel-
ných položek, jako doplnění o: 

• Průběžné sledování funkce
• Pojištění poruch komponent
• Smlouvy o pronájmu systému vrat

Pro provedení servisního zásahu, je vše 
pečlivě zaznamenáno na místě i do na-
šich interních záznamů. Log Books, 
technické specifikace a inspekční zprá-
vy jsou vždy k dispozici i koncovým uži-
vatelům.
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Navíc k servisní smlouvě je k dispo-
zici množství produktů pro zvyšování 
bezpečnosti, efektivity nebo výměny. 
Neustále sledujeme změny v evropské 
legislativě a informace předáváme 
svým zákazníkům spolu s doporuče-
ními změn, pokud jsou potřeba.

Upgrade zařízení
Všechny doplňky k novým produktům 
jsou dostupné i pro zařízení již insta-
lovaná. Změny ve vašich logistických 
řetězcích, jako jsou nové velikosti vo-
zidel, vyšší frekvence provozu, nové 
předpisy atd. mohou vyžadovat změnu 
vašich průmyslových vrat nebo naklá-
dacích systémů.

Ačkoliv máme k dispozici širokou 
škálu standardních produktů pro naše 
zákazníky, některé okolnosti občas vy-
žadují řešení na míru.

Pro nalezení řešení pro vás prosím 
kontaktujte svého servisního poradce.

Zvýšení efektivity
Pro usnadnění manipulace s průmyslo-
vými vraty a nakládacími systémy, nabízí 
Crawford množství otevíracích systémů 
pro instalaci k existujícím systémům. 
Zvýší se efektivita nakládání a vykládání 
a navíc je možné dosáhnout úspor ener-
gie a lepších logistických toků.

Přizpůsobení novým
evropským normám

Nové evropské bezpečnostní a funkč-
ní normy vstoupily v platnost od 1. 
května, 2005. Ačkoliv nejsou zpětně 
platné, zákazníci dávají přednost při-
způsobení stávajících systémů tak, aby 
splňovaly nové bezpečnostní požadavky 
těchto norem. Crawford Service nabízí 
tuto možnost – pro produkty Craw-
ford stejně jako pro množství dalších 

značek. Modernizační sady Crawford 
pokrývají klíčové součásti tradičních 
průmyslových vrat: vrata, vyrovnávací 
systém, lišty ve stěnách a řídící systém.

- Bezpečnostní zařízení pro případ 
prasknutí pružiny nebo lana pro 
vyšší bezpečnost sekčních vrat.

- Bezpečnostní hrana, která při nárazu 
na překážku v otvoru vrat elektricky 
ovládaná sekční vrata zastaví a vrátí 
zpět. 

- Ochrana proti skřípnutí prstů 
zabraňuje skřípnutí prstů mezi 
sekcemi nebo jinými pohyblivými 
částmi. Toto je povinné od 1. května 
2005, ale například vrata 542 a 242 
mají tuto bezpečnostní funkci již 
mnoho let. Starší vrata je v mnoha 
případy možné modernizovat.

-  Bezpečnostní ventil je standardně 
na můstcích Crawford od roku 1997. 
Mnohé starší můstky je možné 
doplnit o toto důležité bezpečnostní 
zařízení.
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Modernizace vybavení – Průmyslová vrata

Ovládání vrat
Ovládání vrat zajišťuje plynulé ote-
vírání a zavírání vrat. Jsou eliminovány 
škody vzniklé hrubým manuálním za-
cházením a pokud je operátor doplněn 
o funkci automatického zavírání, šetří 
se i energie.

Crawford nabízí řadu modelů ovládá-
ní pro plnění požadavků různých provo-
zů.

Pro vrata, která se nepoužívají často, 
je dobrým řešením pro otevírání a zaví-
rání řetězový pohon.

Dvířka pro pěší
Aby se velká průmyslová vrata ne-
musela otvírat jen kvůli průchodu 
osob, je možné zpětně vybavit vrata 
průchozími dveřmi. Pohyb chodců a 
vozidel by měl být oddělen, ale prostor 
v budově někdy neumožňuje instalaci 
samostatných dveří. V takových přípa-
dech je možné do průmyslových vrat 
instalovat průchozí dveře a omezit tak 
energetické ztráty a průvan.

Řídící systémy vrat
Crawford nabízí množství ovládacích 
systémů pro elektricky ovládaná vrata.

Volbu ovládacího systému ovlivňují 
požadavky na přístup.

Tahové spínače, radar, indukční 
smyčky nebo dálková ovládání je mož-
né použít pro obecný přístup do budov. 
Čtečky karet, kódované dálkové ovládá-
ní nebo mobilní telefony jsou doporu-
čeny pro budovy nebo jejich části, kde 
je požadován omezený přístup.

Pro použití v situacích jako jsou myč-
ky jsou k dispozici specielní balíčky pro 
interakci s mycími linkami.

Všechna zařízení vyvíjí a dodává 
Crawford.

Služby a vylepšování

Přístup a automatizace, Viz strana 50

Přístup a automatizace, Viz strana 50
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Modernizace vybavení – Průmyslová vrata
Crawford MobiOpener

Crawford MobiOpener je systém vyvi-
nutý společností Crawford umožňující 
otevírat vrata prostřednictvím mobilního 
telefonu, a tak otevírá nové možnosti v 
oblasti kontroly přístupu. GSM jednot-
ka na vratech při zavolání identifikuje 
autorizovaná čísla mobilních telefonů a 
zahájí otevírání vrat. Vrata se po průjez-
du automaticky uzavřou. Navíc je možné 
vytvořit efektivní a laciný systém. Správce 
budovy může přes vlastní autentizované 
internetové stránky přidávat nebo rušit 
autorizovaná čísla mobilních telefonů a 
dokonce během určité doby, např. v noci, 
povolovat přístup. Už nejsou potřeba klí-
če ani nehrozí problémy se ztracenými 
nebo nevrácenými klíči.

Crawford MobiOpener je možné nain-
stalovat k novým i existujícím vratům.

Vyměňte vratové křídlo
– získejte ”nová” vrata! 

Stará vrata v průmyslových budovách 
často ukazují známky opotřebení. Po 
dvaceti letech jsou na vratech zuby a 
škrábance, barvy jsou někdy vybledlé. To 
vše dohromady vypadá bezútěšně. Taková 
stará nebo poškozená vrata často není 
nutné vyměňovat. 

Prostou výměnou některých 
komponent – což zahrnuje rolny, lanka, 
závěsy a gumová těsnění sekcí, se celkový 
vzhled projasní a obnoví a navíc budou 
vrata přispívat k úsporám energie. Naši 
technici nerepasují jen vrata Crawford. 
Náš program sekčních vrat pokrývá 
mnohá vrata dodávaná jinými výrobci.

Crawford MobiGuard
Crawford MobiGuard je systém vyvinutý 
společností Crawford. Monitoruje funkce 
vrat 24 hodin denně. GSM vysílač na vra-
tech v případě poruchy automaticky in-
formuje servisní oddělení. Také informuje 
v okamžiku, kdy se přiblíží předem stano-
vený čas kontroly. Crawford MobiGuard 
může monitorovat vše od samostatných 
vrat po více než 100 instalací.

Předtím

Poté
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Upgrade vybavení – Nakládací systémy
Služby a vylepšování

Pro více doplňků Viz strana 86

Pro více doplňků Viz strana 86

Vodící systém pro nájezd vozidel
Pro usnadnění nájezdu vozidel je k dis-
pozici řada systémů Crawford.

Semafory informují pracovníky v bu-
dově i řidiče o stavu najíždění. Řidičům 
pomáhají vodící systémy a senzory sle-
dující pozici vozidla. Světla na rampě a 
odrazové vodiče jsou další užitečné ná-
stroje pomáhající při couvání.

Přeměna manuálních vyrovnávacích 
můstků na hydraulické

Změny v logistickém systému někdy vy-
žadují přeměnu manuálních vyrovnáva-
cích můstků na hydraulické. Crawford 
nabízí modernizační sadu, která umož-
ňuje přestavět staré, manuálně ovládané 
můstky na dobře fungující hydraulické 
můstky. 

Gumové nárazníky
Aby gumové nárazníky vyrovnávacího 
můstku zcela absorbovaly energii na-
jíždějícího vozidla, musí mít správné 
parametry. Poškození nakládací rampy 
nebo budovy je často drahé a je mož-
né je omezit nebo mu zabránit pomocí 
správných nárazníků. Je lépe velikost 
nárazníků předimenzovat než poddi-
menzovat!

Pohyblivé nárazníky
Během nakládání a vykládání se vozidlo 
neustále vertikálně pohybuje a dochází 
tak k opotřebení gumových nárazníků 
– i vozidla samotného. Pohyblivé náraz-
níky Crawford sledují vertikální pohyby 
a eliminují tak zbytečné opotřebení.
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Upgrade vybavení – Nakládací systémy

Crawford EYE
Crawford EYE je elektronický systém 
pro usnadnění nájezdu založený na sen-
zorech a pomáhající řidiči při navigaci 
během najíždění.

Prostřednictvím venkovního sema-
foru je řidič informován o vzdálenos-
ti od rampy.

Tím se zkracuje čas najíždění, proces 
je bezpečnější a nakládací rampa a její 
vybavení stejně jako budova se méně 
opotřebovávají a poškozují.

SuperVISION i400
Nástroj pro správu zařízení neustále 
zobrazující informace o cyklech naklá-
dací rampy, předem nastavených ter-
mínech kontrol a provozní informace, 
jako je potvrzená zaparkovaná poloha 
rampy a uzavřená vrata. K centrální jed-
notce je možné připojit až 256 naklá-
dacích ramp pro dosažení kompletního 
přehledu o provozu.

Pro více doplňků Viz strana 86

Specielní řešení
Rozsáhlé zkušenosti Crawford neustále 
využíváme v našem vývojovém cyklu, 
diky čemuž můžeme našim zákazníkům 
nabízet cenově výhodná řešení. 
Pokud má zákazník velmi specifické 
požadavky, připravíme a nainstalujeme 
mu řešení na míru a přebíráme plnou 
zodpovědnost za jeho správnou a 
spolehlivou funkci po celou dobu jeho  
životnosti! 

Pro více doplňků Viz strana 86



RUSKO
BT St. Petersburg 
7, Avtobusnaya str. 
SAINT PETERSBURG 197349 
Tel.+7 (812) 324 65 60 
Fax +7 (812) 303 15 30 
ptashkin@mhc-bt.spb.ru 

Kontakty
RAKOUSKO
Crawford-Faltec G.m.b.H. 
IZ Nö-Süd, Strasse 7, 
Objekt 58/A/10, 
A-2355 WIENER NEUDORF
Tel +43 2236 616 65 
Fax +43 2236 636 61
 info@crawford.at 

BELGIE
S.A Crawford Door N.V. 
Hundelgemsesteenweg 442-444
B-9820 MERELBEKE 
Tel +32 9 239 54 25 
Fax +32 9 232 52 34
 crawford@crawford.be 

BULHARSKO
Plana Engineering 
Tsar Simeon 1st Str. 32, 
7. patro 
BG-9000 VARNA 
Tel +359 52 630 791 
Fax +359 52 630 794
of.ce@planaing.com 

ČÍNA
Crawford Door Shanghai office
1088 Yang An Road (West),
SHANGHAI 200052, 
Tel +86 21 620 766 69,
Fax +86 21 620 767 75
shanghai@crawforddoor.com.cn

ČESKÁ REPUBLIKA
BELTing spol. s.r.o. 
Sokolovská 115 
180 00 PRAHA 8 
Tel +420 2 663 11 221 
Fax +420 2 663 11 222
info@belting.cz 

DÁNSKO
Crawford-Faltec A/S
Blåkildevej 17 
DK-9500 HOBRO 
Tel +45 7012 7011 
Fax +45 98 52 20 55 
info@crawford.dk 

ESTONSKO
OÜ AA Uksed 
Ädala 4
10614 TALLINN 
Tel +372 670 97 24 
Fax +372 659 61 86
 info@aauksed.ee 

FINSKO
Oy Crawford Door Ab 
Nimismiehenpelto 6 
FI-02770 ESPO 
Tel  +358 9 88 73 51 
Fax  +358 9 803 73 93 
 +358 9 887 352 62 
info@crawforddoor.fi 

FRANCIE
Crawford-Hafa S.A.S. 
1 à 5 Rue des Cévennes 
ZI Petite Montagne Sud 
F-91090 LISSES 
Tel +33 825 333 335 
Fax +33 825 34 91 80
 info@crawford.fr 

ISLAND
Hurdaborg/Crawford Hurdir
Dalvegur 16D 
200 KOPAVOGUR 
Tel +354 564 02 50 
Fax +354 564 02 53
crawford@mmedia.is 

ITÁLIE
Crawford-Hafa SRL 
Via Maccani 108/21 
I-38100 TRENTO 
Tel +39 0 461 43 25 11 
Fax +39 0 461 43 25 00
vendite@crawford.it 

LOTYŠSKO
SIA Preiss 
Brivibas gatve 356 
RIGA, LV 1006 
Tel  +371 7 55 22 65 
 +371 7 55 49 17 
Fax  +371 7 54 21 77
info@preiss.lv 

LITVA
SveLita UAB 
I. Kanto 23 
3018 KAUNAS 
Tel +370 37 321 480 
Fax +370 37 321 037
info@svelita.lt 

NIZOZEMÍ
Crawford Deur BV 
Costerstraat 20, Postbus 159 
NL-1700 AD 
HEERHUGOWAARD 
Tel +31 72 575 21 25 
Fax +31 72 571 33 76
crawford@crawford.nl  

PORTUGALSKO
Crawford Door, LDA 
Avenida do Aeroporto, 1312
4470-628 MOREIRA MAIA, 
Tel +351 229 446 505/6 
Fax +351 229 446 507
crawford.hafa@mail.telepac.pt

RUMUNSKO
Histria International S.A 
Sos. Gherase no. 66-70 
District 2 
BUCHAREST 
Tel +40 21 242 26 98 
Fax +40 21 242 26 94 
bucharest@histria.eunet.ro 

BT Moscow LLC 
1-st Schipkovski per. 
1 of.ce 201 
113093 MOSCOW 
Tel  +7 095 956 1296 
 +7 095 095 974 1962 
Fax  +7 095 956 1297 
yaroslav.andreev@bt-moscow.com 

United Trading System 
140 “L” Leninsky Pr. 
SAINT PETERSBURG 198216 
Tel +7 812 103 103 5 
Fax +7 812 336 94 85 
uts@utsrus.com 

United Machinery AG/
Moscow office
2-nd Hutorskaya 38A str

MOSCOW 

Tel +7 (095) 981 05 21
Fax +7 (095) 981 05 20
crawford@unitedmachinery.ru

Nevara V.Y. 
Gvardeisky av. 152 
236 040 KALININGRAD
Tel +7 0112-53 66 04 
Fax +7 0112 53 69 25 
nevara@gazinter.net

SAÚDSKÁ ARÁBIE
Saudi Crawford Doors 
Factory Ltd. 
P.O. Box 25960 
RIYADH - 11476 
Tel +966 1 265 22 25
Fax +966 1 265 22 26 
doors@crawforddoor.com.sa 

SLOVINSKO
VON d.o.o. 
Stegne 21C/ 1000 LJUBLJANA 
Tel +386 1 511 11 31 
Fax +386 1 511 10 97 
von@von.si 

ŠPANĚLSKO
Crawford Door S.A. 
Camino de Rejas, 1, O.cina G 
ES-28820-COSLADA (Madrid) 
Tel +34 91 660 10 70
Fax +34 91 673 89 20
 crawford@crawford-door.es 

ŠVÉDSKO
Crawford-Allhabo AB 
Redegatan 7 
P.O. Box 5087 
S-426 05 VÄSTRA FRÖLUNDA 
Tel +46 31 769 12 00 
Fax +45 31 29 35 19 
info@crawford-allhabo.se 

Megadoor AB 
Servicegatan 6 
SE-931 76 SKELLEFTE
Tel +46 910 837 00 
Fax +46 910 837 09
sales@megadoor.se  

ŠVÝCARSKO
Crawford Hafa AG 
Südringstrasse 2 
CH-4702 OENSINGEN 
Tel +41 62 388 03 30
Fax +41 62 388 03 35
info@crawfordhafa.ch  

TCHAJWAN
Taiwan Doors and Docking 
Automation Co. Ltd.(Crawford)
No. 20 Kun-Fiong 8 Streeet,
TAOYUAN CITY 330 
Tel +886 3 37836 33 
Fax +886 33441702 
Taiwan.door@msa.hinet.net 

THAJSKO
BT Midland Co. Ltd.
16/115 Moo 10, 
On Nut-Latkrabang Road
PRAWET BANGKOK 10250 
Tel +66 2 721 6480-84 
Fax +66 2 721 6485 

TURECKO
Altinöz Insaat Müs. ve Tic. 
Ltd. Sti 
Orhangazi Caddesi, 
Tinaz-tepe Sokak 
No 16-1/4 
81540 MALTEPE/ISTANBUL 
Tel +90 216 442 68 50 (4 lines) 
Fax +90 216 442 68 54
salim@altinoz.net 

UKRAJINA
AS Eurostyle LTD 
Vozduhovlotskiy Prosp, 92-B
Ukraine, KIEV 
Tel +380 44 249 010 
Fax +380 44 249 010 

VELKÁ BRITÁNIE 
Crawford-Hafa Ltd. 
7 Churchill Way, 
35A Business Park, Chapeltown, 
SHEFFIELD, S35 2PY, 
Tel +44 114 257 4330, 
Fax +44 114 257 4399
sales@crawforduk.co.uk

MAĎARSKO
Crawford-Hafa Kft
H-1117 BUDAPEST 
Budafoki út 60
Tel +36 1 371 2420 
Fax +36 1 203 6737 
info@crawford-hafa.hu

POLSKO
Crawford Door Polska Sp.z.o.o.
ul. Nowa 23, Stara Iwiczna
PL-05-500 PIASECZNO 
Tel +48 22 737 71 17
Fax +48 22750 62 45
crawford@crawford.com.pl 

Pro jiné země prosím kontaktujte naše exportní oddělení, Export Department, Box 210, S-201 22 Malmö, Sweden
tel. +46 40 350 530, fax. +46 40 611 95 05, info@export.crawforddoor.com 

nebo navštivte náš web www.crawforddoor.com

NORSKO
Crawford Door AS 
Strömsveien 179 
Postboks 96, Alnabru 
N-0614 OSLO 
Tel +47 22 65 54 50 
Fax +47 22 64 87 75
info@crawford.no 

NĚMECKO
Crawford-Faltec GmbH 
Fangdieckstrasse 64 
Postfach 530425 
D-22534 HAMBURG 
Tel +49 40 547 006 0 
Fax +49 40 547 006 99 
info@crawford.de 

ŘECKO
ISO Systeme s.a 
S.Venizelou 10 A 
GR-152 32 HALANDRI/
ATHENS 
Tel +30 210 681 3732 
Fax +30 210 681 3736
 info@isosysteme.gr 

KATAR
Rumaillah Services Est. 
P.O. Box 2 
DOHA - QATA 
Tel +974 441 23 60 
Fax +974 442 13 89 
rse@qatar.net.qa 

SPOJENÉ
ARABSKÉ EMIRÁTY
Crawford Door M.E. AB P.O.
Box 5420, SHARJAH 
Tel  +971 6 532 34 02 
 +971 532 33 93 
Fax  +971 6 532 34 01
crawford@emirates.net.ae 

USA
Megadoor Inc. 
665 Highway 74 South 
P.O. Box 2957 
PEACHTREE CITY, GA 30269 
Tel +1 770 631 2600 
Fax +1 770 631 9086
sales@megadoor.com 

Hafa Docking Sales Germany 
Gottlieb Daimler-Strasse 12/21 
Postfach 128 
D-30974 WENNIGSEN 
Tel +49 5103 701 0 
Fax +49 5103 701 234 
info@hafa.de  


