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Prezentacja ogólna ﬁrmy

Silni naszym ponad czterdziestoletnim doświadczeniem (ﬁrma utworzona w
1969 r. przez Claude i Marie-Louise DERANCOURT), rozwinęliśmy nasze
działania tak aby zapewnić naszym klientom jak najszerszą gamę produktów.
Uzupełniliśmy nasze własne wyroby produktami i materiałami
komplementarnymi , wybranymi ze względu na ich jakość i zgodność
z obowiązującymi normami.
Obecnie nasza oferta składa się z trzech podstawowych gam produktów :
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Nasza ﬁrma jest wyspecjalizowana w narzędziach i sprzęcie bezpieczeństwa
dla
instalatorów sieci energetycznych oraz telekomunikacyjnych.

NARZĘDZIA DERANCOURT (NARZĘDZIA) grupująca narzędzia przeznaczone dla prac elektryków
(narzędzia izolowane do 1000 V, narzędzia do obróbki kabli nN i SN, narzędzia hydrauliczne), narzędzia do pracy
w gazownictwie (narzędzia z powłoką niebieską do pracy w atmosferze wybuchowej, narzędzia nieiskrzące, sprzęt
ATEX, narzędzia do obróbki rur z polietylenu) oraz gamę narzędzi uzupełniających ogólnego stosowania.
DERANCOURT SECURITE (BEZPIECZEŃSTWO) grupująca sprzęt ochronny ( zabezpieczenia izolujące,
uziemiacze, zwieracze, drążki izolacyjne, sygnalizacje, przyrządy pomiarowe), sprzęt ochrony osobistej i do pracy na
wysokości ( szelki, urządzenia chroniące przed upadkiem, drabiny izolacyjne).
DERANCOURT LIGNES (LINIE) grupująca akcesoria mechaniczne dla linii napowietrznych izolowanych nN,
(mocowanie na fasadach, na słupach, kotwiczenie i podwieszanie, osprzęt), sprzęt do układania (sprzęt do podnoszenia,
naciągania oraz ciągnienia) i sprzęt ochronny dla i przed ptactwem na różnego typu kształtkach mocujących.

Posiadamy biuro projektów służące do opracowywania i rozwijania
nowych produktów w celu zapewnienia pełnej satysfakcji naszych
klientów.
Opracowywujemy oraz produkujemy nasze narzędzia do produkcji
seryjnej ( formy do wtrysków oraz do odlewów).
Dokonaliśmy wyboru metody pełnej integracji specjalności oraz narzędzi
przemysłowych do produkcji w celu produkcji w małych, średnich i dużych
seriach aby zapewnić pełny nadzór nad jakością w każdej fazie produkcji i
umożliwić pełną reaktywność..
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Jesteśmy wyspecjalizowani w technikach produkcji tak zróżnicowanych jak wtryskiwanie tworzyw
termoplastycznych ( narzędzia izolowane i izolacyjne, akcesoria do kabli...) , obróbka mechaniczna części na
obrabiarkach cyfrowych ( narzędzia do przygotowywania kabli SN…), odlewy elementów z aluminium (osprzęt
do kotwiczenia i podwieszania kabli), linie do izolowania narzędzi (narzędzia izolowane powlekane)

Firma nasza jest członkiem komisji normalizacyjnej do PRAC POD NAPIĘCIEM UTE/CEF
78 i uczestniczy aktywnie w pracach normalizacyjnych.
Wszystkie nasze działy są zorganizowane zgodnie z systemem zabezpieczenia jakości i
posiadamy certyﬁkat zgodności z normą ISO 9001 : 2008 wydany przez l’AFAQ.
Nasze wyroby odpowiadające normom są kwaliﬁkowane przez niezależne laboratoria
posiadające odpowiednie akredytacje. Sami posiadamy środki kontroli oraz sprzęt niezbędny
do prób typu, serii i próbkowania w czasie produkcji na zgodność ( całość prób wymaganych
normami IEC EN 60900, NF 74 400, zespół prób mechanicznych zgodnych z normami
mechanicznymi ISO narzędziowymi, próby zrywania i próby dielektryczne do osprzętu
kablowego ...)
Nasz dział handlowy jest w ciągłym kontakcie z klientami i użytkownikami naszego sprzętu
za pośrednictwem specjalistów techniczno-handlowych oraz handlowców pracujących w
siedzibie ﬁrmy w celu zapewnienia precyzyjnych odpowiedzi na Państwa wymagania.
Sprzedajemy nasze produkty na całym świecie bezpośrednio lub za pośrednictwem naszych
lokalnych przedstawicieli i sieci dystrybucyjnych.
Wszystkie informacje o nas oraz o naszym sprzęcie są dostępne na stronie internetowej
www.derancourt.com
Pozostajemy do Państwa usług.

Jasmine DERANCOURT
Prezes Spółki
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