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WŁĄCZCIE NAS DO AKCJI. DLA BEZPIECZEŃSTWA

Jak postępować po wystąpieniu pożaru, powodzi, eksplo-

zji czy innej katastrofy? Najważniejsze jest jak najszybsze 

przywrócenie niezakłóconego trybu pracy Państwa dzia-

łalności. Dotyczy to także przywrócenia do poprzedniego 

stanu używalności pomieszczeń biurowych, urządzeń 

oraz dokumentacji. 

Do tego potrzebny jest Państwu doświadczony partner 

– taki jak BELFOR. Mamy do dyspozycji ekspertów oraz 

specjalistyczną wiedzę, aby móc udzielić Państwu wspar-

cia w tego rodzaju trudnych sytuacjach. Z naszym niemal 

30-letnim doświadczeniem potrafimy właściwie ocenić 

ryzyko oraz jesteśmy w stanie udzielić Państwu natych-

miastowej i skutecznej pomocy. 

KILKA PRZYKŁADÓW RESTYTUCJI BELFOR:

• Wyposażenie sprzętowe i urządzenia dla przemysłu 

farmaceutycznego i spożywczego 

• Komputery I serwery

• Przemysł półprzewodników: Front-End & Back-End 

• Diagnostyka laboratoryjna 

• Automatyka kolejowa - elektronika okrętowa

• Technologia lotnicza - kosmiczna

• Elektronika medyczna (terapia i badania naukowe) 

• Zarządzenie procesami produkcji i nadzoru

• Urządzenia sterujące dla elektrowni 

konwencjonalnych i jądrowych

• Sprzęt telekomunikacyjny

• Elektronika audiowizualna



SZYBKI DOSTĘP DO SZEROKIEJ GAMY USŁUG
NASZA FACHOWA WIEDZA W ZAKRESIE RESTYTUCJI!

WIEMY NA, CZYM NAJCHĘTNIEJ PAŃSTWO OSZCZĘDZACIE.

BELFOR jest światowym liderem w dziedzinie restytucji 

mienia po szkodach. Stosując nowatorskie technologie 

i rozwiązania, poddajemy kompleksowej restytucji 

urządzenia elektroniczne. Specjalistów BELFOR na  

całym świecie wspierają rozległa wiedza oraz własne 

centrum badawcze. Nieustannie rozwijamy nasz  

Know-how. A najlepsze pomysły urzeczywistniamy. 

Dysponujemy najbardziej zaawansowanymi technolo-

giami w zakresie dekontaminacji i prac naprawczo- 

odtworzeniowych. 

Dlatego też to u nas zawsze znaleźć można najnowsze 

standardy w zakresie restytucji elektroniki. Czas i  

pieniądz – zarówno na jednym jak i na drugim możecie 

Państwo znacznie zaoszczędzić zatrudniając BELFOR. 

Koszt prac jest zaledwie niewielkim procentem warto-

ści nowego sprzętu. Dodatkowo, zastąpienie wysoko 

zaawansowanej elektroniki trwa często bardzo długo 

(6-18 miesięcy). Kto działa w sposób racjonalny, nie 

może tego zaakceptować. 

Tak długie przestoje mogą fatalnie oddziaływać na Pań-

stwa biznes. Inaczej dzieje się w przypadku zaangażo-

wania BELFOR. Projekt można wtedy bardzo często 

zakończyć w ciągu kilku dni bądź tygodni. Pozwala to w 

znacznym stopniu ograniczyć straty oraz umożliwia 

szybkie przywrócenie Państwa biznesu do  

funkcjonowania. 

„Nasz Know-how jest najlepszym 
dowódcą naszych działań!“
         

RESTYTUCJA W STREFIE BEZPYŁOWEJ

Nieodwracalne szkody wcale nie muszą mieć miejsca. 

Jednak należy działać szybko. Gdy na przykład pożar 

bądź zanieczyszczona woda naruszyły układy elektro-

niczne, potrzebna jest natychmiastowa pomoc. Nawet 

wtedy, gdy elektronika wykazuje początkowo zadziwiają-

cą odporność na kontaminacje i korozję.

Oferujemy Państwu kompleksowe rozwiązania dla zróżni-

cowanych systemów, od komputerów PC poprzez urządze-

nia medyczne, aż po produkcję półprzewodników.  

Stosujemy najnowocześniejsze metody w razie koniecz-

ności stosujemy indywidualnie dobrane rozwiązania.  

Ścisła współpraca z producentami i dostawcami usług ser-

wisowych podczas całego procesu restytucji pozwala nam 

na wykonanie najbardziej skomplikowanych projektów.

Coraz więcej produktów powstaje w pomieszczeniach czy-

stych: przyrządy optyczne, półprzewodniki, farmaceutyki, 

maszyny precyzyjne itp. Przeprowadzanie restytucji w tego 

rodzaju wrażliwym otoczeniu wymaga stosownego  

doświadczenia. Metodologia prac oraz stopień czystości 

podlegają specjalnym wymaganiom, których należy  

bezwzględnie przestrzegać. BELFOR zna oraz stosuje je 

wszystkie. Dzięki realizacji licznych projektów oraz  

posiadaniu odpowiedniego Know-how jesteśmy uznanym 

ekspertem w restytucji pomieszczeń czystych.
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