
www.radmal.com 

Rozumiemy Cię globalnie



Poznaj naszą firmę

O nas

O nas

Biuro tłumaczeń Radmal 

powstało w 2008 roku. 8 lat na 
rynku zaowocowało szerokim 

gronem zadowolonych Klientów 

Nasze biuro zajmuje się 

tłumaczeniami w 42 językach nad 
którymi pracują wykształceni 

i doświadczeni tłumacze.

Szeroki zakres naszych usług 

oraz najwyższy poziom tłumaczeń 
sprawia, że jesteśmy w stanie 
sprostać każdemu wyzwaniu.
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Oferta
Tłumaczenia

      
         

 Specjalistyczne
 Techniczne
 Przysięgłe

Tłumaczymy w ponad 42 językach świata

Oferta

 Symultaniczne
 Konsekutywne
 Szeptane/asysta
 Wynajem sprzętu
do tłumaczeń ustnych

Tłumaczenia
pisemne

Tłumaczenia
ustne
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Oferta
Usługi dodatkowe - językowe

 Tłumaczenia stron internetowych

Do tłumaczenia przyjmujemy 

dowolny rodzaj pliku 

PO, XML, XLIFF, SQL i pokrewne

Oferta

 Lokalizacja

Dostosowywanie tekstu do charakterystyki 

kultury oraz warunków panujących na  

docelowym obszarze językowym

 Połączenia telefoniczne  

Wykonywanie połączeń telefonicznych do 

obcojęzycznych klientów/kontrahentów 

celem uzyskania informacji 

 Tłumaczenia audiowizualne 

do filmów/list dialogowych

tworzenie napisów

Transkrypcja
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Oferta
Studio graficzne

Oferta

 Skład graficzny DTP, 

kreacja i projektowanie 

graficzne

 Konwersje między 

formatami plików 

 Formatowanie tekstu 

 Skład czasopism oraz książek
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Oferta
Produkcja filmów 3D

 Produkcja filmów i gier 

reklamowych 3D

 Dystrybucja systemów 

wirtualnej rzeczywistości
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Oferta



Dlaczego my?
Co nas wyróżnia

Dlaczego
my?
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 Pewność: tłumaczenia Radmal są doskonałe 

pod względem językowym i merytorycznym

 Profesjonalizm: Twój projekt delegujemy 

do specjalisty w danej dziedzinie

 Poufność: kierujemy się zasadą poufności.

Skutecznie chronimy dane, które nam przekazujesz.

 Pełen zakres usług: specjalizujemy 

się w tłumaczeniach technicznych.

 8 lat obecności w branży

 Pasja i zaangażowanie



Nasi klienci

Zaufali nam

Nasi
Klienci
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Dołącz do grona 

naszych Klientów!
Zamów bezpłatną wycenę

Wycena

WYCENA

Zachęcamy do zamówienia 
bezpłatnej, niezobowiązującej 

wyceny Twojego zlecenia. 
Pliki należy przesłać na nasz 

adres e-mail:

bok@radmal.pl 
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Kontakt
Dane teleadresowe firmy

RADMAL
Biuro Tłumaczeń 

Al. Konstytucji 3 Maja 2 pok. 10
96-200 Rawa Mazowiecka

NIP 835 153 33 41

Tel: +48 669 111 242
Tel: +48 46 814 49 64

bok@radmal.pl 

Kontakt
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