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Modul-System

Som kunde hos Modul-System kan du være sikker på, at du har
foretaget et klogt valg. Vi har mere end 40 års brancheerfaring
og har arbejdet med vores sikkerhedsprogram i mange år. I dag
benytter vi nogle af verdens mest velrenommerede sikkerhedscentre
til udførelse af kollisionstester, bl.a. Volvo Cars Safety Centre.
Men erfaring er ikke nok. Vores evne til at være fremadtænkende
samtidig med at vi tager tid til at forstå alle vores kunders behov, er
lige vigtigt. For hvert af vores udviklingsprojekter rådfører vi os i fora,
både med kunder og slutbrugere, hvilket gør det muligt for os at
skabe innovative nye produkter.

Kvalitetsbevidst til mindste detalje
Vores produkter er i overensstemmelse med den europæiske
standard TÜV. Gennem ISO 9001 certificering kan vi sikre kvalitet
i hvert trin, fra udvikling og produktion til salg, kundeservice og
levering. Dette gør det muligt for os at tilbyde en 5 års garanti på alle
produkter vi selv producerer. Desuden har vi også den hurtigste og
mest pålidelige levering i branchen.

Modul-System Service Center
I flere år har vi haft et veletableret og bredt netværk af servicecentre
i hele Europa. Hvert Service Center er en autoriseret forhandler
med den nødvendige erfaring til at imødekomme dine behov, da
deres personale har en komplet indsigt i vores produkter og ved
hvordan de skal installeres i dit køretøj. De kan også levere væg og
gulvbeklædning, elektronik og tilbehør som belysning,
lastbefæstigelse og tagbokse.
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