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Svyazstroydetal
Svyazstroydetal é uma empresa russa líder no desenvolvimento e fabricação de
produtos para a construção de esgotos por cabo e instalação de cabos elétricos e
ópticos de comunicação.
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Svyazstroydetal
Svyazstroydetal é uma empresa russa líder no
desenvolvimento e fabricação de produtos para a
construção de esgotos por cabo e instalação de
cabos elétricos e ópticos de comunicação.
Desde 2001, a empresa vem implementando e mantendo um sistema
de gestão de qualidade. Sua conformidade com a norma GOST R ISO
9001-2015 é confirmada por um certificado. O sistema de
gerenciamento de qualidade prevê a atualização e modernização
oportunas da produção e da gama de produtos com controle de
qualidade constante de todos os produtos. A área do terreno ocupado
pela empresa é de 3,4 hectares, a área de suas instalações é de 16,5
mil metros quadrados. A empresa emprega cerca de 600 funcionários
altamente qualificados. Os produtos fabricados pela empresa são
amplamente utilizados por empresas de construção, operadores, em
particular, Rostelecom, MGTS, e operadores alternativos. A empresa
também tem escritórios de representação em São Petersburgo,
Novosibirsk, Ekaterinburg, Nizhny Novgorod e Krasnodar.

História da empresa
Com a adesão das instalações de produção VOT em 2005, a empresa
Svyazstroydetal tornou-se um dos maiores players no mercado de
tênis e cordões ópticos, fornecendo produtos de alta qualidade com
desenhos originais, feitos com o uso de componentes suíços. Em
2008, a empresa Svyazstroydetal tem a primeira solução para
instalação de alta densidade de fibras ópticas - VOKS-F cruzado. A
solução é projetada para uso nos escritórios centrais dos operadores,
nos casos em que o número total de cabos ópticos de entrada e saída
de fibras chega a 200 ou mais.
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Produtos

A empresa possui uma moderna frota de equipamentos para a
produção de estruturas de concreto armado, metalurgia, moldagem de
plástico e produção de cabos ópticos, e é líder do mercado russo para
o desenvolvimento e produção de acoplamentos para cabos de fibra
ótica para comunicação. Ao mesmo tempo, os produtos de concreto
armado para a construção de linhas de comunicação - os únicos
produzidos pelas empresas de Moscou são feitos utilizando a
tecnologia recomendada pelo Instituto de Pesquisa de Concreto e
Concreto Armado do Comitê de Construção do Estado da Federação
Russa, o que proporciona máxima durabilidade em um ambiente
urbano agressivo.
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Ao mesmo tempo, a
Svyazstroydetal
desenvolve e produz em
série acoplamentos de
polietileno e chumbo para
cabos de comunicação
elétrica

Um total de mais de

1000

itens

equipamento terminal, equipado com plintos com contato de encaixe, 10 pares de conectores de núcleo
para cabos de comunicação SMZh-10
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Para o desenvolvimento de novos produtos e adaptação dos produtos
existentes às necessidades específicas dos clientes, a empresa
organizou um serviço técnico desenvolvido que consiste em
departamento de design, departamento de tecnologia de construção
de linhas de comunicação por cabo, serviço de apoio ao cliente e
qualidade, laboratório de testes que permite produzir testes
climáticos, mecânicos e elétricos dos produtos. O pessoal da empresa
Svyazstroydetal está constantemente em busca de novos materiais e
soluções de design, desenvolvendo, lançando em produção e
melhorando seus próprios produtos. A linha também é atualizada
através de desenvolvimentos conjuntos com institutos de pesquisa da
indústria, bureau de design, fábricas e outras organizações.

Treinamento
Uma das subdivisões estruturais do Svyazstroydetal é a Instituição
Profissionalizante de Educação Superior SSD Training Center, cuja
principal tarefa é melhorar as habilidades dos especialistas
envolvidos na instalação e operação de linhas de comunicação e no
uso de tecnologias e soluções oferecidas pela empresa.

4 fatos:

1. Líder russo no desenvolvimento e fabricação de produtos para a
construção de dutos para cabos e instalação de cabos elétricos e de
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comunicação óptica.2. Os produtos da empresa são amplamente
utilizados por empresas de construção e operadores.3.
Svyazstroydetal tem o status de complexo industrial de Moscou.4. A
empresa tem seu próprio centro de treinamento, cuja principal tarefa é
melhorar as habilidades dos especialistas.
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Informações de contato

Rússia, Moscou, 7a, Yuzhnoportovaya ulitsa

+7 495 786-34-34
mail@ssd.ru
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O projeto Made in Russia é uma plataforma de comércio e mídia digital. Inclui a agência de informações comerciais Made in Russia em 12
idiomas, assim como uma casa comercial digital que vende e promove bens e serviços no exterior. As empresas registradas na
plataforma recebem o direito de usar o logotipo do projeto Made in Russia, acesso ao programa de fidelidade, serviços e instalações.
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