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Rreth nesh
About us

Skele dhe elemente të skeleve

Ne u ofrojmë klientëve tanë mbështetje dhe këshilla teknike 
kompetente.
Specialistët tanë do t’ju ndihmojnë në përzgjedhjen e lëndës së 
parë, do t’ju këshillojnë në përzgjedhjen e teknologjisë së 
përpunimit dhe madje do të bëjnë një vlerësim në vend.
Transporti ynë dhe partneritetit me kompanitë e mëdha 
logjistike na mundësojnë që të ofrojmë shërbimin më të mirë 
për klientët tonë.
Avantazhi ynë kryesor është se ne kemi magazinimin më të 
sigurt dhe garantojmë shpërndarjen më të shpejtë të 
elementeve të skeleve dhe skeleve tek klientët tanë.

System scaffolding and scaffolding accessories

We provide our customers with expert technical support and 
advice. 
Our specialists will help you choose the raw material, advise on 
the choice of processing technology and even conduct an on-
site appraisal.
Our own transport and partnership relations with major logistics 
companies allows us to provide the best service to our 
customers.
Our main advantage is that we offer the safest storage and the
fastest delivery of scaffolding and scaffolding elements to our 
customers.



� ÇMIME KONKURRUESE � SHPËRNDARJE
 (DËRGESA ) TË PËRPIKTA

� MBËSHTETJE TË 
PLOTË TEKNIKE

� DISPOZITA TË 
MOSTRAVE

� SHËRBIM 24/7

� FURNIZIM I 
PANDËRPRERË

Përse Vijator sh.p.k. ?
Why Vijator sh.p.k. ?

UNINTERRUPTIBLE 
SUPPLY

COMPETITIVE 
PRICE

ON TIME 
DELIVERIES

FULL TECHNICAL 
SUPPORT

PROVISION OF 
PATTERNS

24/7 SERVICE 
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Si funksionojmë ne
How do we work

Dokumentet e nevojshme:

Documents required:

Fleta e informacionit të klientit
Customer Information Sheet

Lidhja dhe protokolimi i dokumenteve
Incorporation document

Regjistrimet financiare (të dhënat 
financiare në rast të një pagese të 
shtyrë)

Menaxheri ynë ju dërgon një 
ofertë komerciale

Our manager sends You a 
commercial offer

Ju përcaktoni mënyrën më të 
përshtatshme të pagesës

You specify themost suitable terms

Pagesë avans
Pre payment

Pagesa në dërgesë
Payment on delivery

Pagesë në valutë (pagesë e shtyer)
Deferred payment

Logjistikë
Logistics

·Financial recordsm (in case of a 
deferred payment)

Përpunim i shpejtë i të dhënave

Quick data processing

Nënshkrimi I kontratës

Contract signing

Ju do të merrni mallra dhe 
shërbime me cilësi të lartë brenda 
një periudhe paraprakisht të 
dakorduar

You will receive high quality goods 
and services within an agreed 
period of time
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Skele
Scaffolding

PROFESIONALIZËM ~ PROFESSIONALISM 
Ekipi  i VIJATOR-GROUP zotëron të gjitha njohuritë dhe mjetet për të llogaritur saktë 
parametrat e një skele. 
Ne gjithmonë përpiqemi të përmbushim pritshmëritë e klientëve tanë.

VIJATOR-GROUP team has all the knowledge and tools to properly calculate the 
parameters of a scaffold. 
We always try to meet the expectations of our customers.

FLEKSIBILITET ~ FLEXIBILITY 
Klientët tanë mund të përzgjedhin nga një gamë të gjerë të produkteve të skeleve për të 
përmbushur nevojat dhe pritshmëritë e tyre. 
Ne madje jemi në gjendje të prodhojmë edhe elementet më të pazakonta të skeleve.

Our customers can choose from a wide range of scaffolding products to meet their 
needs and expectations. We are able to manufacture even the most unusual scaffolding 
elements.

SIGURIA DHE STANDARDET ~ SAFETY AND STANDARDS 
Një ndërtim stabil ( i qënrueshëm) i skeleve është i sigurt për personat të cilët punojnë në 
lartësi. Produktet tona kanë të gjitha certifikatat e nevojshme dhe plotësojnë standardet 
e sigurisë.

Stable construction of the scaffold is very important for persons working at height. 
Our products have all the necessary certificates and meet the safety standards.

GARANCIONI I CILËSISË ~ QUALITY GUARANTEE
Ne ofrojmë produkte me cilësi të shkëlqyeshme, të prodhuara me vëmendje të madhe 
në detaje dhe me çmime të përballueshme.

We offer products of excellent quality, made with great attention to detail, at reasonable 
prices.

BESUESHMËRIA ~ CONFIDENCE
Ne kemi fituar besimin e qindra kompanive nga e gjithë Evropa të cilët janë bërë klientët 
tanë të vjetër.

We have gained the trust of hundreds of companies from all over Europe who have 
become our long-term customers.
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+383 49 555 008

skele@vijator.com

Magjistralja Prishtinë-Ferizaj km12,
Te Kryqi i Lipjanit Çaglavicë
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