Apie mus

Apie RIDONĄ.

UAB Ridona yra įgaliotas RIDGID atstovas Lietuvoje. Didelę darbo patirtį su RIDGID įrankiais
turintys specialistai patars bei padės įsigyti aukščiausios kokybės įrankius, su kuriais net
sunkiausi darbai taps malonumais.

Apie RIDGID.

Dar nuo 1923 metų, RIDGID® prekinis ženklas profesionalų siejamas su patikimumu ir
atsidavimu klientams. “Ridge Tool” kompanija šį “paveldą” perėmė labai rimtai. Kiekvienas
įrankis, kuris pažymėtas RIDGID® prekiniu ženklu, sukurtas ir pagamintas pagal tuos pačius
aukščiausio lygio kokybės, patikimumo ir ilgaamžiškumo standartus, pagal kuriuos įrankiai buvo
gaminami ir daugiau kaip prieš 80 metų. Net ir tada, kai savo klientams pradėjome siūlyti
revoliucinių technologijų produktus, sėkmingai sugebėjome ne tik patenkinti profesionalių klientų
poreikius, bet ir viršijome juos.

Mes siekiame:
• Pasitikėjimo - kad RIDGID® produktai puikiai atliktų savo darbą pačiose sudėtingiausiose
profesionalaus darbo sąlygose.
• Efektyvumo - kad darbus būtų įmanoma atlikti greičiau, daugiau ir gauti didesnį pelną.
• Naujovių savo srityje - padėti savo klientams sukurti naujų paslaugų ir naujų pelno šaltinių.

RIDGID® - prekinis ženklas užtikrina savo klientams patikimumą ir efektyvumą kiekvieną dieną.
Renkantis įrankių gamintoją, reputacija yra labai svarbi, o dirbti su profesionalais ir savo srities
lyderiais - dar svarbiau.
Skirtumas akivaizdus. Tą skirtumą įgyvendina RIDGID®.
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Trumpa informacija apie RIDGID® organizaciją:
• RIDGID® kompanijos būstinė yra Elyria mieste, Ohajo valstijoje (JAV).
• RIDGID® kompanija nuo 1966 metų yra “Emerson Electric” kompanijos
dalis.
• RIDGID® gamyklos yra JAV, Azijoje ir Europoje.
• RIDGID® parduoda produktus daugiau nei 140 pasaulio šalių, kuriose ji
sukūrusi profesionalų platinimo tinklą.
• Nuo 1991 metų, RIDGID® sustiprino savo pozicijas Europoje įkurdama
biurus Europos miestuose ir sukurdama centrinį platinimo centrą
EMEA šalims (Central Distribution Centre for EMEA) pačioje Europos
širdyje - Briuselio priemiestyje Leuven.
• Strateginiai įvykiai:
1996 m. įsigyta vokiečių kompanija “Peddinghaus” (Gevelsberg,Vokietija)
2001 m. šveicarų kompanija “Von Arx” (Sissach, Šveicarija).

Išsamesnę informaciją apie RIDGID® ar Emerson rasite tinklalapiuose
www.ridgid.eu arba www.emerson.com
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