
S.C. FRANCK S.R.L
Timișoara
Calea Șagului, nr. 136

Birou vânzări:
Tel: 0256-217 132
Fax: 0256-217 130
E-mail: gore@franck.ro
Informații service: 0741-011 045
www.franck.ro 

București
Șos. Giurgiului, nr. 5 
(în incinta PROGRESUL)

Birou vânzări: 
Tel. / fax.: 021 450 16 04
E-mail: franck.bucuresti@franck.ro

DACĂ NU GASEȘTI LA FRANCK, 
NU GĂSEȘTI NICIUNDE...



Franck este una dintre primele firme private infiin-
țate după revoluție și totodată, una dintre cele mai 
mari și mai vechi firme distribuitoare de piese și ac-
cesorii auto din România. Cu timpul ne-am specia-
lizat în vânzarea și distribuția de anvelope, acumu-
latori, jante și accesorii auto, cât și consumabile, 
scule și utilaje pentru repararea anvelopelor.  

In materie de anvelope, depozitele noastre găzduiesc 
un stoc permanent de peste 2.000 de repere și zeci 
de mii de bucăți, cu diverse aplicații: autoturisme de 
toate categoriile, autocamioane, autocare, autobuze 
urbane, utilaje agricole și industriale din cele mai 
variate: de la utilaje de transport intern farmaceutic 
sau alimentar până la utilaje terasiere, de construcții, 
forestiere sau de geniu civil. Mărcile de anvelope 
acoperă toate cerințele pieții, începând cu cele pre-
mium și terminand cu cele de buget, fără a face nici 
un rabat la calitate.

Bateriile de pornire Topla, renumite pentru fiabili-
tatea și durată de viață substanțial mai lungi decât 
media bateriilor cu renume, acoperă majoritatea 
aplicațiilor de pe piață, având capacități nominale de 
la 35 Ah, la 225 Ah, în carcase ce respectă atât stan-
dardele vestice cât și cele asiatice. 

Pentru service-urile auto specializate în repararea 
anvelopelor oferim o gamă completă de consuma-
bile, accesorii, scule și utilaje. Tot la noi găsiți și o 
gamă completă de cosmetice auto. 

Sub marca înregistrată “RAPID SERVICE FRANCK”, 
funcționează un atelier de reparații auto rapide: 
schimb ulei, filtre, plăcuțe de frână, reglaj geome-
trie roți. Specialitatea casei este repararea și înlo-
cuirea anvelopelor și echilibrarea dinamică a roților. 
Montăm și reparăm anvelope pentru autoturisme, 
camioane, utilaje agricole și industriale cu dia-
metre între 10” si 52”. 

Service-ul este completat de o stație I.T.P., clasa a II-a, 
pentru autovehicule de maximum 3,5 tone. 

Datele de contact:

Timișoara, Calea Șagului, nr. 136
Birou vânzări: 
tel: 0256-217 132; 
fax: 0256-217 130; 
gore@franck.ro
www.franck.ro
Informații service: 0741-011 045
București, Șos. Giurgiului, nr. 5 
(în incinta “Progresul”)
Birou vânzări: tel./fax.: 021 450 16 04
franck.bucuresti@franck.ro

Mașinile de transport și depozitele noastre, lo-
calizate în Timișoara (45.000 m²) și București 
(10.000  m²) ne permit să vă livrăm mărfurile 
comandate la adresa solicitată, de două ori pe 
săptămână în toată România. Pentru urgențe, 
livrăm prin curier rapid oriunde în țară în 24 de 
ore. Comenzile se pot face telefonic, prin e-mail, 
fax sau online pe site-ul nostru.

Despre noi

Anvelope

Servicii


