Bezpieczeństwo, Efektywność
oraz Innowacyjność na wysokości

Ponad wszystko. Riwal

Dążenie do najwyższej wydajności
RIWAL został założony w 1968 roku w Holandii i tam ma swoją główną siedzibę.
Jesteśmy międzynarodowym specjalistą w branży wynajmu i sprzedaży podestów
ruchomych, ładowarek teleskopowych i wózków widłowych. RIWAL zatrudnia ponad
2500 osób i ma 75 oddziałów w 16 krajach na świecie. Nasza ﬂota obejmuje ponad
19 000 maszyn dostępnych na wynajem. Nasza misja to dostarczanie najlepszych
doświadczeń klienta poprzez zaangażowany zespół.

Wysoki poziom usług

Rozwiązania wysokiej jakości

Prowadzenie działalności odnoszącej sukcesy

Niezależnie od tego, czy pracujesz na projektach

wymaga wysokiego poziomu wiedzy

budowlanych, działasz w sektorze utrzymania

i doświadczenia. Potrzebne są także dobre

ruchu lub prowadzisz ﬁrmę oferującą usługi

umiejętności z zakresu zarządzania projektem,

malowania, masz pełną świadomość znaczenia

umiejętności techniczne i przejrzystość kosztowa.

ukończenia prac na czas, dla pozyskania

Osiągnięcie sukcesu wymaga również dobrej

i zatrzymania klienta. RIWAL rozumie Twoje

współpracy, dlatego świadomie dobierasz

potrzeby lepiej niż inni. Bez względu na wysokość,

partnerów. Partnerów, którzy są w stanie

na której pracujesz czy na wielkość Twojego

dostosować się do Twoich metod pracy i poświęcić

biznesu, zawsze dysponujemy idealnym dla Ciebie

Ci dodatkowy czas. RIWAL jest właśnie takim

rozwiązaniem, zarówno w zakresie wynajmu

partnerem.

i sprzedaży sprzętu do pracy na wysokości, jak
i szkoleń Twojego personelu, czy usługi serwisu.

„Współpraca z RIWAL jest doskonała. Niezależnie od tego, gdzie
na świecie akurat pracujemy, mamy jedną osobę do kontaktu w naszym
kraju, która pomoże nam we wszystkim. Globalny zasięg RIWAL oznacza,
że zapewnili niezawodny sprzęt do pracy w najdalszych zakątkach świata”
– Jeremy Troughton, Project Manager w GAC Pindar

www.riwal.com
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PODESTY RUCHOME, ŁADOWARKI TELESKOPOWE, WÓZKI WIDŁOWE

Pracujemy razem na Twój sukces
Nasza międzynarodowa ﬂota na wynajem to 19 000 podestów ruchomych, ładowarek
teleskopowych i obrotowych, a teraz także wózków widłowych. Posiadamy maszyny
z napędem elektrycznym, spalinowym i hybrydowym. Wynajmując od nas podnośnik
możesz być pewien, że otrzymasz sprzęt najwyższej jakości idealnie dobrany do
Twoich potrzeb. Sprzęt RIWAL pochodzi od cenionych międzynarodowych
producentów takich jak JLG, Magni, Dinolift, HollandLift. Niezależnie od tego, czy
przewozisz ludzi czy materiały – RIWAL ma bezpieczne rozwiązanie dla Ciebie.

Riwal Kazachstan

ODDZIAŁY

Niezawodność oraz wsparcie na polu międzynarodowym
Jedną z zalet RIWAL jest jego globalny zasięg. Staramy się zapewnić ci najwyższy standard usług
bez względu na to czy działasz lokalnie czy międzynarodowo. Jest to możliwe dzięki indywidualnemu
podejściu do Klienta. Pracując z RIWAL w wielu krajach możesz mieć jeden kontrakt z jasnymi
zasadami. Jeżeli działasz w kraju, w którym nie mamy jeszcze swojego oddziału, skontaktujemy się
z jedną z naszych ﬁrm partnerskich, gwarantując Ci taki sam poziom obsługi.

www.riwal.com

Flota RIWAL na wynajem
RIWAL w Polsce posiada do dyspozycji klientów ﬂotę ponad 1800 maszyn w wielu
kategoriach. W 9 oddziałach rozlokowanych na terenie całego kraju znajdują się
podnośniki o napędzie elektrycznym do zadań wewnątrz obiektów, podnośniki
o napędzie spalinowym - do pracy w trudnych warunkach, ładowarki teleskopowe
i obrotowe oraz wózki widłowe. Dzięki temu RIWAL znajdzie rozwiązanie zapewniające
bezpieczną pracę na wysokości dla każdego klienta, bez względu na to, czy działa
w branży logistycznej, budowlanej, zajmuje się organizacją eventów, montażem
regałów wysokiego składowania,czy obsługą techniczną lotniska.

Podesty nożycowe
o napędzie elektrycznym

Podesty nożycowe
o napędzie spalinowym

Podesty masztowe
o napędzie elektrycznym

Podesty przegubowe
o napędzie elektrycznym

Podesty przegubowe
o napędzie spalinowym

Podesty teleskopowe
o napędzie spalinowym

Podesty montowane
na przyczepkach

Podesty kompaktowe
– gąsiennice i spidery

Ładowarki teleskopowe
obrotowe

Ładowarki teleskopowe

Wózki widłowe
czołowe

Wózki widłowe
wysokiego składowania

www.riwal.com

Podstawowe wartości
Jako ﬁrma wierzymy w zbiór wartości, które
określają charakter naszej działalności i nadają
kierunek naszym działaniom - zarówno we
współpracy z klientami, jak i w całym otoczeniu.
Ten zestaw wartości czyni z nas dobrych
pracowników i wiarygodnych partnerów
biznesowych

Bezpieczeństwo Odpowiedzialność

Uczciwość

www.riwal.com

Zaangażowanie

Praca zespołowa

The Riwal Way
Naszą misją jest dostarczanie najlepszych doświadczeń klienta w branży. Wiemy, że
wypełnienie tej obietnicy wymaga od nas o wiele więcej niż dobrych intencji. Właśnie
dlatego wdrożyliśmy The Riwal Way. Ideą programu The Riwal Way jest standaryzacja
każdego z aspektów naszego działania. Wszystko po to, abyśmy mogli zapewnić stałą,
wysoką jakość produktu i obsługi każdemu klientowi, bez względu na to, w jakim miejscu
na świecie pracuje. Ukoronowaniem naszych działań jest uzyskanie w wielu krajach,
między innymi także w Polsce certyﬁkatów ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i OHSAS
18001:2007

START
WYNAJMU

Szkolenia
dla operatorów

GOTOWA

Dostęp do
zamówień
poprzez
aplikację
i portal
MyRiwal

Ponad 19 000
maszyn na
świecie,
1850 w Polsce

100%
dostaw
na czas
Czas od
zgłoszenia do
naprawy - 5,5h

Dostępność
maszyn 90%
Najlepsze
doświadczenia
klienta

DO
WYNAJMU

Dostępność:
75
oddziałów
na świecie

KONIEC
WYNAJMU

Odbiór maszyn
1 dzień

Maszyny
sprawdzane przed
każdą dostawą
do klienta

Poprawność
faktur
99%

SERWIS

Gdy tworzyliśmy The Riwal Way, zapytaliśmy

począwszy od bezpieczeństwa – priorytet numer

naszych klientów, co było dla nich najważniejsze

jeden każdego z nas – po poprawność faktur.

we współpracy z RIWAL, co spowodowało,

Posiadając taką wiedzę stworzyliśmy model

że wybrali właśnie nas. Udało nam się

działania w pełni skupiony na dostarczaniu

pogrupować ich opinie w sześć wartości,

klientom tych kluczowych wartości.

www.riwal.com

Efektywne rozwiązania

Naszym celem jest wsparcie klientów w wykonaniu ich pracy na wysokości. Czasem
wymaga to tworzenia indywidulanych rozwiązań dostosowanych do Twoich potrzeb.
Pracujemy razem z Tobą, by zrozumieć stojące przed Tobą wyzwania, a następnie
wdrożyć specjalistyczne rozwiązania, by pokonać przeszkody, jakie możesz napotkać
w pracy.

Wysokie maszyny z napędem
elektrycznym

Uchwyt do transportu rur
Transport pionowy rur na znaczne wysokości

Aby wyjść naprzeciw potrzebom klientów, RIWAL

podczas budowy może stanowić wyzwanie ze

wprowadził przełomową innowację, modyﬁkując

względu na staczanie się tego rodzaju materiału

w pięciu typach maszyn napęd ze spalinowego na

z podnośnika. Zwłaszcza, jeśli praca wymaga

elektryczny. To zaowocowało posiadaniem maszyn,

wymiany, przeniesienia czy montażu rur, bardzo

które mogą pracować na wysokości od 22 do 43

ważne jest, żeby materiał był przewożony w sposób

metrów, które nie emitują spalin. Dodatkowo,

bezpieczny. RIWAL znalazł rozwiązanie tego

maszyny po konwersji na elektryczne pracują cicho,

problemu. Zaprojektowaliśmy specjalny uchwyt,

co czyni je doskonałymi do użycia także wewnątrz

który można zamontować w podnośnikach

budynków. Przy tym zachowały wszystkie funkcje

nożycowych dla łatwiejszego i bezpieczniejszego

i sprawność działania, jak przy napędzie

transportowania długich przedmiotów. Waga

spalinowym.

przewożonego materiału powinna być zgodna
z maksymalnym udźwigiem maszyny i wynosi

Dostosowane rozwiązania

nawet do 800 kg. Stworzony przez nas uchwyt do

Do niektórych prac na wysokości możesz

rur posiada znak CE oraz certyﬁkat TUV.

potrzebować na przykład maszyny pomalowanej
na inny kolor. Możemy dostosować kolor maszyny
do Twoich potrzeb – niezależnie od tego, czy
chcesz się wyróżnić czy wtopić w otoczenie. Na
przykład, dla klientów pracujących przy obsłudze
branży ﬁlmowej malujemy maszyny na czarno.

www.riwal.com

Innowacyjne rozwiązania cyfrowe

Nieustannie wprowadzamy nowe technologie, dążąc do ułatwienia codziennej pracy
naszym klientom. Nasze rozwiązania są tworzone z myślą właśnie o nich, aby ułatwić
im planowanie, zarządzanie, szkolenie i komunikację. Słuchamy naszych partnerów
biznesowych, dzięki czemu wdrażamy technologie dostosowane do ich zmieniających
się potrzeb.

My Riwal

Rozszerzona rzeczywistość

Aplikacja na telefony My Riwal Rental I portal dla

Dzięki funkcji rozszerzonej rzeczywistości

klientów My Riwal pozwalają na łatwy wynajem

w aplikacji na telefon My Riwal Rental teraz dobór

i zarządzanie posiadanym od Riwal sprzętem.

sprzętu do pracy na wysokości jest dużo łatwiejszy.

My Riwal jest przydatne szczególnie przy pracy

Funkcja wykorzystuje aparat fotograﬁczny

na dużych projektach, lub na dużej ich ilości

wbudowany w telefon. W aplikacji wystarczy

jednocześnie, pozwalając z jednego miejsca mieć

wybrać rozszerzoną rzeczywistość na konkretnej

kontrolę nad wszystkimi maszynami. Aplikacja

maszynie, a będzie można ją zobaczyć w danym

Riwal Rental jest dostępna w lokalnych językach

środowisku pracy i zmierzyć, czy ma odpowiednią

do pobrania za darmo.

wysokość roboczą lub czy zmieści się w przejściu.

Podstawowe funkcje My Riwal:

BIM

• podgląd online aktualnych i archiwalnych

BIM (Building Information Modeling)

zamówień z komputera, tabletu czy komórki –

rewolucjonizuje przemysł budowlany, pozwalając

24/7

zaplanować i realizować prace bardziej efektywnie

• możliwość wynajęcia i zwrotu maszyny przez

niż kiedykolwiek. Polega na stosowaniu plików BIM
– czyli cyfrowych modeli budynków, mebli,

portal i aplikację
• podgląd kosztów wynajmu

elementów architektury krajobrazu w 3D. Dzięki

• dostęp do dokumentacji maszyny – (instrukcja

podglądowi 3D można zarządzać budowami dużo
skuteczniej i przewidywać ewentualne wyzwania,

obsługi, certyﬁkaty)
• możliwość sprawdzenia lokalizacji i czasu pracy

zanim się pojawią. RIWAL również oferuje
bibliotekę BIM wielu swoich maszyn oferowanych

maszyn
• szybki kontakt z opiekunem handlowym

na wynajem.

www.riwal.com

Bezpieczeństwo przede wszystkim
Bezpieczeństwo jest najważniejsze, bez względu na rodzaj zadania do wykonania.
Dlatego to nasza kluczowa wartość, która towarzyszy wszystkim aktywnościom RIWAL.
Po każdym zakończonym wynajmie, przed wyjazdem do kolejnego klienta wszystkie
nasze maszyny są sprawdzane, tak aby zawsze były w idealnym stanie. Jeśli możemy
coś zrobić lepiej, podejmujemy wszelkie działania, aby tak właśnie było. Właśnie
dlatego nieustannie szkolimy swoich pracowników, ale także personel naszych
klientów, tworząc możliwie najbezpieczniejsze środowisko pracy z użyciem naszego
sprzętu.

Szkolenie
RIWAL przywiązuje ogromną wagę do tego, aby praca na

• Szkolenia na wózki widłowe – dawniej kategoria 2WJO

wysokości była wykonana w sposób skuteczny i bezpieczny.

• Szkolenia z obsługi suwnic – dawniej kategoria 2S

Rozumiemy, jak ważne jest odpowiednie przeszkolenie Twojego

• Szkolenia BHP na budowie

personelu. Dlatego oferujemy naszym klientom szeroką gamę
szkoleń różnego typu realizowanych zarówno w naszych

2. Szkolenia IPAF pozwalające zdobyć licencję PAL, która

oddziałach na terenie całego kraju, jak i w lokalizacji klienta.

uprawnia do pracy na podestach ruchomych w wielu krajach na

W ramach szkolenia zapewniamy przygotowanie zarówno do

świecie. W 2017 roku otworzyliśmy pierwsze w Polsce

pisemnej części teoretycznej egzaminu, jak i części praktycznej.

certyﬁkowane Centrum Szkoleniowe IPAF pozwalające zdobyć
uprawnienia do obsługi podestów ruchomych za granicą.

Rodzaje szkoleń dostępne w RIWAL:

Licencje PAL są ważne 5 lat. Obecnie mamy w Polsce 3 centra

1. Szkolenia UDT – szkolenia, które przygotowują do egzaminu

- Łódź, ul. Rokicińska 156a

przeprowadzanego przez Komisję z Urzędu Dozoru

- Zabrze, ul. Handlowa 10

Technicznego. Zdanie egzaminu skutkuje wydaniem uprawnień

- Wrocław, ul. Brodzka 10a

szkoleniowe IPAF:

wymaganych do obsługi transportu bliskiego na terenie Polski.

Rodzaje szkoleń IPAF przeprowadzane przez RIWAL:

Uwaga! Od czerwca 2019 r. uprawnienia te są terminowe.

• PAL 1a – uprawnienia do obsług podestów stacjonarnych

Rodzaje szkoleń z egzaminem UDT:

z podporami, typu JLG seria AM

• Szkolenia na podesty ruchome przejezdne (wolnobieżne,
przewoźne, samojezdne) – dawniej kategoria 1P

• PAL 1B – uprawnienia do obsługi podnośników na
samochodach i montowanych na przyczepkach

• Szkolenia na wózki jezdniowe specjalizowane ze zmiennym
wysięgiem (ładowarki teleskopowe, ładowarki obrotowe) –
dawniej kategoria 1WJO

• PAL 3A – uprawnienia do obsługi podnośników nożycowych
• PAL 3B – uprawnienia do obsługi podnośników przegubowych
i teleskopowych

Symulator podestu ruchomego – VR
Nasze symulatory podestów ruchomych zostały zaprojektowane po to, aby zwiększyć bezpieczeństwo i wydajność pracy
operatorów. Symulator VR pozwala na doszkolenie lub weryﬁkację umiejętności osób obsługujących podesty ruchome.
Dzięki ponad 50 dostępnym scenariuszom można odbyć kompleksowy trening w kontrolowanym środowisku na wielu typach
maszyn i w różnych warunkach. Każde zadanie kończy się przyznaniem punktacji i informacją, czy zostało zaliczone czy też
nie. Jednostka VR w Polsce jest w pełni mobilna. Możemy zatem przeprowadzić całodniowe szkolenie również w siedzibie lub
na projekcie klienta.

www.riwal.com

Sprzedaż nowych i używanych maszyn

RIWAL oferuje szeroki wybór podestów ruchomych oraz ładowarek teleskopowych
i obrotowych na sprzedaż we wszystkich typach i rozmiarach, zarówno nowych,
jak i używanych. Jako wyłączny dealer wielu renomowanych marek, RIWAL może
dostarczyć nowy sprzęt do wielu krajów. W Holandii RIWAL jest wyłącznym dealerem
JLG. RIWAL Poland jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce marek JLG, Magni,
Dinolift.

Sprzęt nie zawsze musi być nowy

Wynajem długoterminowy

RIWAL posiada szeroką ofertę używanych

Klientom, którzy wolą nie kupować maszyny

podestów ruchomych i ładowarek teleskopowych.

RIWAL oferuje usługę wynajmu długoterminowego.

Są to maszyny najwyższej jakości pochodzące

Taki rodzaj współpracy pozwala klientowi

Najlepszy sprzęt dopasowany do Twoich potrzeb

na użytkowanie maszyny przez dłuższy czas

z naszej międzynarodowej ﬂoty na wynajem, która

na korzystnych warunkach. W ramach tej formy

jest utrzymywana na wysokim poziomie. Jeśli

kooperacji maszyna jest sewisowana przez RIWAL.

szukasz podestu ruchomego, ładowarki

Pozostaje zatem w pełnej gotowości do pracy,

teleskopowej lub wózka widłowego w wybranej

kiedy tylko jest potrzebna.

konﬁguracji, możemy doposażyć Twoją maszynę
w specjalne akcesoria takie jak: ﬁltr cząstek stałych,
generatory, oświetlenie robocze, zabezpieczenie
przeciwwybuchowe (EX) czy też system GPS.
Riwal oferuje także dostosowywanie używanych
maszyn do potrzeb Klienta.

www.riwal.com

Społeczna odpowiedzialność biznesu

RIWAL zawsze był zaangażowany w działania na rzecz społeczeństwa i otoczenia,
w którym funkcjonuje. Tworzymy przyjazną kulturę pracy, budujemy świadomość
wpływu na środowisko i wspieramy lokalne społeczności, w których działamy.
Angażujemy się w lokalne wydarzenia sportowe i kulturalne.

Sponsoring
W RIWAL uważamy, że zaangażowanie w życie naszych społeczności i wspieranie lokalnych inicjatyw
jest ważne. Jednym z naszych działań jest sponsoring sportowy. Jesteśmy sponsorem zespołu
kolarskiego Riwal-Readynez z Danii, który ściga się w lidze Procontinental.

zmniejszyć zużycie energii i ilość generowanych

Różowe maszyny RIWAL
RIWAL wspiera także inne wartościowe inicjatywy.

odpadów. Poza tym wybieramy materiały i produkty,

W kilku krajach wybraliśmy popularne maszyny i

które są bardziej przyjazne dla naszej planety. Aby

pomalowaliśmy wybrane z nich na różowo, aby

zredukować emisję spalin i zapewnić również

wspomóc walkę z rakiem piersi. Za każdym razem,

naszym klientom zrównoważone rozwiązania,

gdy wynajmowana jest różowa maszyna, część

przeprowadzamy konwersję wysokich maszyn o

zysku RIWAL traﬁa bezpośrednio do lokalnej

napędzie spalinowym na maszyny z napędem

organizacji zajmującej się badaniami raka piersi.

elektrycznym.

Zrównoważony rozwój

Certyﬁkaty

Utrzymanie wysokich standardów w zakresie

Nasze działy BHP pracują nad tym, aby wypełnić

zrównoważonego rozwoju ma ogromne znaczenie

zobowiązanie RIWAL do zrównoważonego rozwoju.

dla RIWAL. Rozumiemy przez to dążenie do

Działania w tym kierunku potwierdzają posiadane

utrzymania równowagi między naszymi działaniami

przez RIWAL Holding oraz przez coraz więcej

biznesowymi zmierzającymi do osiągnięcia zysku,

oddziałów RIWAL w różnych krajach certyﬁkaty ISO

w zakresie ochrony środowiska i poszanowaniem

wydane przez akredytowaną jednostkę DNV-GL.

praw społeczeństwa. Nasi pracownicy są naszym

RIWAL Polska uzyskał w 2019 roku certyﬁkaty ISO

najważniejszym zasobem, dlatego prowadzimy

9001:2015 – dotyczący zarządzania jakością, ISO

działalność w taki sposób, żeby zapewnić im

14001:2015 – dotyczący zarządzania

zdrowie, bezpieczeństwo oraz możliwości rozwoju

środowiskiem, oraz OHSAS 18001:2007 związany

kariery zawodowej. Podejmujemy wysiłek, aby

z zarządzaniem bezpieczeństwem i higieną pracy.

www.riwal.com
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Riwal Kazakhstan
Abulkhair Khan avenue 33 060011 Atyrau
- Aksai - Astana - Tengiz - Aktau
Riwal the Netherlands
Maxwellstraat 27, 3316 GP Dordrecht
- Amsterdam - Eindhoven - Groningen
- Hengelo - Rotterdam - Zwolle
Riwal Headquarters
Wilgenbos 2, 3311 JX Dordrecht,
the Netherlands
Riwal Belgium
Winterbeeklaan 31, 3600 Genk Limburg
- Antwerp
Riwal Croatia
Bjelovarska 51, 10370 Dugo Selo
Lukarišće - Split
Riwal Denmark
P.L. Brandts Allé 1, 5220 Odense SØ
- Glostrup - Århus - Aalborg
Riwal France
ZA du Bois Gueslin - Allée de la Voie Croix,
28630 Mignieres Chartres
- Nantes - Bordeaux - Reims - Lille - Lyon
- Bourgogne - Paris Nord - Paris Sud
- Paris Ouest - Marseille
Riwal Germany
Heidenkampsweg 45, 20097 Hamburg
- Hamburg - Hannover - Dortmund
- Kamp -Lintfort - Chemnitz - Hanau
- Frankfurt - Bingen - Ludwigshafen
- Stuttgart - München - Lörrach

Riwal Holding Group BV
Wilgenbos 2
3311 JX Dordrecht, The Netherlands
T : +31 (0)88 618 18 18
E : info@riwal.com

www.riwal.com

Riwal Norway
Hellenvegen 7, 2022 Gjerdrum Oslo
Riwal Poland
ul. Zamkowa Wola 31a, 96-200 Rawa
Mazowiecka
- Szczecin - Pruszcz Gdański - Poznań
- Warszawa - Łódź - Wrocław - Opole
- Zabrze - Kraków
Riwal Slovenia
Šmartinska cesta 32, 1000 Ljubljana
Ljubljana Slovenia
Riwal Spain
Pol. Ind. Castilla Vial 15, Parc 15, 46380
Cheste Valencia
- Barcelona - Madrid
Riwal Sweden
Flintyxegatan 3, 213 76 Malmö
- Stockholm - Borlänge - Gävle
- Norrköping - Linköping
Riwal United Kingdom
DC7 Blossom Way, Prologis Maylands Gateway
HP2 4ZP Hemel Hempstead
- Kent - Bracknell - Wigan - London

facebook.com/RiwalInternational @RiwalGlobal

Riwal

WARSZAWA
ul. Żytnia 86, Duchnice
05-850 Ożarów Mazowiecki
tel.: +48 22 230 99 50
e-mail: warszawa@riwal.com
TRÓJMIASTO
ul. Przemysłowa 3
83-000 Pruszcz Gdański
tel.: +48 58 350 29 57
e-mail: trojmiasto@riwal.com

ŁÓDŹ
ul. Rokicińska 156a
92-412 Łódź
tel.: +48 42 214 49 55
e-mail: lodz@riwal.com

POZNAŃ
ul. Józefa Hallera 6/8
60-104 Poznań
tel.:+48 61 666 89 56
e-mail: poznan@riwal.com

WROCŁAW
ul. Brodzka 10a
54-103 Wrocław
tel.: +48 71 889 89 54
e-mail: wroclaw@riwal.com

KRAKÓW
ul. Półłanki 21
30-740 Kraków
tel.: +48 12 351 09 52
e-mail: krakow@riwal.com

OPOLE
ul. Brodzka 10a
54-103 Wrocław
tel.: +48 77 550 39 51
e-mail: opole@riwal.com

ZABRZE
ul. Handlowa 10
41-807 Zabrze
tel.: +48 32 630 69 53
e-mail: zabrze@riwal.com

SZCZECIN
ul. Wiosenna 28
70-807 Szczecin
tel.: +48 91 443 99 58
e-mail: szczecin@riwal.com

wynajem

sprzedaż

serwis

części

CENTRALA
RAWA MAZOWIECKA
ul. Zamkowa Wola 31a
96-200 Rawa Mazowiecka
tel.: +48 46 895 13 63

e-mail: info-pl@riwal.com

szkolenia
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riwal.com

Tel.

+48 46 895 13 63

Kom.

+48 781 800 250

Fax.

+48 46 814 01 90

