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UNI brand in collaboration with three well-known factories in Europe such as Italy, Spain and 

Turkey o�ers quality and value to customers.

ISO certi�cation of products and the production of European standard.

UNI guarantee better quality in the sliding door parts for small transport vehicles. 

UNI o�ers a wide range of products for the european market.

Marka UNI në bashkëpunim me tre fabrikat më të mirënjohura në Europë si, Itali, Spanjë dhe Turqi 

ju ofron klientëve cilësi dhe çmim.

Me certi�kimin ISO të produketeve dhe me standart European prodhimi, UNI garanton cilësinë 

më të mirë në shinat e dyerve për mjetet e vogla të transportit. UNI ofron një gamë të gjerë për 

tregun european të produkteve.

ALWAYS UNI HAS PRICE AND QUALITY

ME UNI GJITHMONË KA ÇMIME DHE CILËSI
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MERCEDES
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OPEL | RENAULT | FORD



We can manufacture products starting from a sample to
the �nished boxed product with our professional design
and tooling team with our latest technology machine
park. We can also provide customized solutions for your
production tooling. Please contact our UNI distributor  for 
any parts or systems with a sample or a drawing.

Ne mund të prodhojmë produkte duke �lluar nga një mostër 
e produktit të përfunduar me dizajnet tona profesionale
dhe ekipi mekanik me makinën tonë të teknologjisë më të 
fundit.
Ne gjithashtu mund të ofrojmë zgjidhje të përshtatur për 
produktin e kërkuar për prodhim.

Për më shumë, ju lutemi të kontaktoni distributorin tonë 
UNI për çdo kërkesë.
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FIAT | PEUGEOT | CITROEN | IVECO



We can manufacture products starting from a sample to
the �nished boxed product with our professional design
and tooling team with our latest technology machine
park. We can also provide customized solutions for your
production tooling. Please contact our UNI distributor  for 
any parts or systems with a sample or a drawing.

Ne mund të prodhojmë produkte duke �lluar nga një mostër 
e produktit të përfunduar me dizajnet tona profesionale
dhe ekipi mekanik me makinën tonë të teknologjisë më të 
fundit.
Ne gjithashtu mund të ofrojmë zgjidhje të përshtatur për 
produktin e kërkuar për prodhim.

Për më shumë, ju lutemi të kontaktoni distributorin tonë 
UNI për çdo kërkesë.
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TOOLING



UNI BALKAN DISTRIBUTOR

Rr. Dritan Hoxha, Nd 112, H.7 Laprakë / Tiranë / Albania / zip code 1026
Phone: +355 (0) 4 2413232 | Fax: +355 (0) 4 2413232

 E-mail: info@degertauto.com | Web: www.degertauto.com

DEGERT AUTO SH.A 


