ČERPADLO?
PUMPA.
Jsme špička v oblasti čerpadel
Společnost PUMPA,a.s. se od svého založení v roce 1991 vyvinula z malé firmy na přední
českou společnost v oblasti prodeje a servisu čerpadel s více než 80 zaměstnanci, 2 pobočkami
a partnerskými prodejnami PUMPA. Díky téměř 30 letům zkušeností a silným závazkem mít
vždy výborné odběratelsko-dodavatelské vztahy, je dnes společnost výhradním dovozcem
renomovaných prémiových zahraničních značek do ČR, za všechny např. Calpeda, Stairs,
Umbra Pompe, Speroni, Zenit, Franklin Electric nebo GWS.

Vlastní produktové řady
Díky vysoké specializaci a profesionálnímu servisu je společnost zároveň výrobcem vlastních
produktovýc řad, přičemž počet vlastních produktů se neustále rozšiřuje a čítá více než 70 čerpadel,
vodáren, jímek, ATS stanic, řídicích systémů a příslušenství.

Čerpadla pro každou aplikaci
Šířka našeho sortimentu plně pokrývá požadavky našich zákazníků od malé vodárny do rodinného
domu až po rozsáhlé energetické projekty. Námi dodaná čerpadla a čerpací technika kvalitně
a spolehlivě slouží významným institucím jako je Česká národní banka, Pražský hrad, letiště v Praze
nebo třeba výrobnímu závodu LEGA v Kladně, továrnám Škoda Auto v Mladé Boleslavi, největším
hotelům, hypermarketům a obchodním centrům, a to nejen u nás, ale i v zahraničí.

Profesionální servis
Důležitou součástí našich služeb je profesionální servis. Díky neustále rostoucímu počtu
specializovaných techniků připravených zasáhnout na našem servisním středisku i přímo u zákazníka,
je naše oblast činnosti na celém území České republiky. Zajišťujeme záruční a pozáruční servis
včetně uvádění zařízení do provozu a již od roku 1996 zákazníkům nabízíme servisní
službu 24 hodin denně, 365 dní v roce.

Partnerský program Pumpa PRO
V roce 2019 naše společnost spustila partnerský
program Pumpa PRO určený pro partnerské
odběratele z řad maloobchodu. Program přináší
možnost otevřít si vlastní provozovnu pod hlavičkou
Pumpa a využít významných benefitů, a především
silně zavedeného brandu, moderního zázemí
a skladů v centrále společnosti Pumpa.
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prémiové zastoupení renomovaných značek
vlastní produktové řady
e-shop www.pumpa.cz
100% skladová dostupnost
2 prodejny
partnerské prodejny PUMPA
moderní kanceláře a školicí středisko v Brně
záruční a pozáruční autorizovaný servis
non-stop servisní služba
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Armatury
Automatické tlakové stanice
Domácí vodárny
Ponorná čerpadla do vrtů a studní
Povrchová čerpadla
Oběhová čerpadla
Kalová čerpadla
Čerpací jímky
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Potravinářská a jiná speciální čerpadla
Ponorné motory
Ruční čerpadla
Řídicí a ovládací systémy
Tlakové a expanzní nádoby
Plastové nádoby
Příslušenství
Náhradní díly

Jsme držiteli ISO 90001:2008, ISO 14001:2004, ISO 27001:2017, OHSAS 18001:2007

