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Hos os går du
ikke forgæves
DYKCEN leverer alle former for udstyr til det våde
element lige fra specialgrej til egen produktion af
børnevåddragter og diverse snorkeludstyr. Vi udvikler og specialdesigner udstyret efter kundens ønsker
og specifikationer i tæt samarbejde med vores net
af samarbejdspartnere. Derudover påtager vi os
projektstyring og levering fra “tanken” til det endelige
produkt, så vi sammen finder den optimale løsning
hver gang.
Vi har stor erfaring inden for leverancer af specialudstyr til blandt andre Søværnet, Flyvevåbnet,
Erhvervsdykkere, Brand- og Redningstjenester samt
kommunale myndigheder.
I vores moderne og avancerede serviceværksted
sikrer vi hurtig reparation og eftersyn. Hos os er det
kun uddannede serviceteknikere, der udfører vores
serviceeftersyn og reparation af udstyr.
Det er en dyd for DYKCEN at kunne levere de produkter vores kunder bestiller hurtigt og gnidningsfrit
– derfor har vi altid masser af varer på vores lager.

DYKCEN leverer blandt andet udstyr til:
• Brand- og redningsstationer
• Detailforretninger
• Dykkerinstruktører
• Dykkerklubber
• Dykkerskoler
• Erhvervsdykkere
• Flyvevåbnet
• Flådestationer
• Rekreative dykkere
• Statslige og kommunale myndigheder
• Søværnet
• Ungdomsskoler

René er indehaver af DYKCEN. Han startede med at dykke
tilbage i 1984 og åbnede i 1987 DYKCEN. For at kunne
tilbyde de bedste materialer og produkter deltager han årligt
på flere internationale messer, ligesom han besøger de
fabrikker firmaet køber sine produkter fra.

Vi ved, hvad vi
snakker om
DYKCEN blev etableret tilbage i 1987.
Motoren hos DYKCEN er vores fire faste medarbejdere,
der alle har store kompetencer inden for salg, service og
produktion. Vi er eksperter i de produkter vi sælger
- ikke kun på grund af årelang erfaring, men fordi
vi konstant holder os opdaterede via udstyrs- og
leverandørkurser. Derudover besøger vi flere gange
årligt de fabrikker vi samarbejder med – så vi altid er
helt opdateret på de produkter, vi har med at gøre.

Jonas er detailchef i DYKCEN og startede i foråret
2009. Han er næste generation i DYKCEN og uddanner
sig løbende på diverse udstyrs- og leverandørkurser.
Derudover besøger han årligt internationale messer, for at
sikre at DYKCEN altid har det bedste udvalg.

Tom er salgsmedarbejder og har været ansat i DYKCEN
siden 1990. Han startede sin dykkerkarriere tilbage i 1988.
For altid at kunne yde kunderne den bedste rådgivning
deltager Tom løbende på DYKCENs leverandørers serviceog udstyrskurser.

Cliff har været fastansat serviceteknikker i DYKCEN siden
1998. Han råder over det mest moderne og avancerede
serviceværksted. For altid at kunne yde den bedste og
sikreste service af udstyr deltager Cliff løbende på diverse
service- og vedligeholdelseskurser.
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• Afbalanceret
og

udgange.

• Optimal
for

Baby Swimming, Buoyancy and Beachwear
since 1998. OEM Manufacturing also
available.
Konfidence Ltd
Units 5A & 5B Treburley Industrial Estate
Treburley
Launceston
Cornwall. UK
PL15 9PU

Vi er din samarbejdspartner
Revision og rådgivning er vores speciale
Gribskovvej 2 2100 København Ø Tlf. 39 16 76 00

www.beierholm.dk

Tel: +44(0)1579 371000
Fax: +44(0)1579 371001
E: sales@konfidence.com
Web: www.konfidence.co.uk

- et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Brug
erhvervsrådgiveren
som sparringspartner

REVISIONSPARTNERSELSKAB

Erhvervsafdeling København
Vesterbrogade 8, 1620 København V
Telefon 33 33 61 11

Gør det muligt
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