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Endereço

Rudoba GmbH
Köbelner Straße 78
02953 Bad Muskau

Telefone

0049 35771 62953

Fax

0049 35771 62954

INTERNET

www.rudoba-gmbh.com

Empregados

15

Volume de negócios

1,0 Mio €

Ano de fundação

1998

Taxa de exportação

20%

Associações

BVMW Bundesverband Mittelständischer Wirtschaft

PESSOAS PARA CONTACTAR
Contact 1.

Sr. Hans-Eckhard Rudoba
Manager
Phone: 0049 35771 62953
Fax: 0049 35771 62954

PRODUTOS / MÁQUINAS
Our field of activity for the following sectors of industry:
Glass industry
process development
polishing burners and flame treatment systems
reheating stations and small smelting plants
handling systems
mould systems
technical support in the field of glasswork refining
ornament grinding machines
Machine and plant engineering
engineering and construction of special purpose machines and plant components

powered by www.glassglobal.com

assembly services in the field of machine and plant engineering
manufacturing of modules and component parts according to customer´s drawings

HISTÓRIA DE EMPRESA

The company started business back in 1998 and is located in Bad Muskau since 2002.

Company Profile of Rudoba GmbH
A service of glassglobal.com, an affiliate of glassglobal group.
O material impresso endereço que você é autor e pertence à empresa ou ao seu terceiro Marketing Agency, e todos os direitos
reservados. Qualquer usuário que acessa esse material poderá fazê-lo apenas para seu próprio uso pessoal, bem como a utilização
desse material é de risco exclusivo do Utilizador. A redistribuição ou exploração comercial de material, tais endereço é expressamente
proibida. Sempre que tal material endereço é fornecido por um terceiro, cada utilizador concorda em observar e estar vinculado aos
termos específicos de utilização aplicáveis a material notícia. Glass Global não representa nem endossa a precisão ou confiabilidade de
qualquer informação contida em qualquer endereço ou sites externos referidos no presente impresso. www.glassglobal.com - O Portal
Internacional para a Indústria do Vidro - Ogis GmbH

powered by www.glassglobal.com

