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ARCHTIME

Archtime begins with a new approach by creating 
a new brand in the field of renewable energy and 
providing with high quality products.

The efficiency of our company is based on our ex-
perience thus ensuring quality in our work and 
products.

The spirit of cooperation, trust and relevance in the 
company based on the involvement of staff in the 
creation and improvement of business processes 
and products.

The implementation of this policy and the achieve-
ment of a competent organizational culture and to 
support programs of education, training and moti-
vation of all employees.

Archtime fillon me një çasje të re duke krijuar një 
brend të ri në fushën e energjisë së ripërtritshme 
duke ofruar produkte të kualitetit dhe të cilësis së 
lartë.

Efikasiteti i kompanisë tonë bazohet në provojën 
tonë duke garantuar kështu cilësi në punën dhe 
produktet tona.

Fryma e bashëpunimit, besimit dhe përkatësisë në 
kompanin duke u bazuar në përfshirjen e stafit në 
krijimin dhe përmirësmin e proceseve të biznesit 
dhe produkteve.

Zbatimi i kësaj ploitike dhe arritjen e një kulture të 
re organizative dhe kompetente, për të mbështetur 
programet përkatëse të arsimit, trajnimin dhe
motivimin e të gjithë të punësuarëve.



This is a new area for ARCHTIME.
Our team, has successfully produced a 
new line of products in the industrial 
industry.

This Mixer is a high quality mixer with 
market competitive prices and for 
higher quality work.

INDUSTRIAL MIXER



COMPANY HISTORY

ARCHTIME was established in Prishtina in 
Octover 2000 as a family business.
We started as a micro business and we are 
growing every day. Our growth includes sevral 
dimesntions, increased staff, increased
competence, increased costumer responsiv-
ness and increse of quality.
Our activies are mainly in manufacturing and 
trading activies which are well combined. 
With an experience of 22 years in the field of 
steel construction, emenrgency and fire exit, 
manufacutre of kiosks for ATM and interor 
design. We also have a steady production of 
pellet boiler.

HISTORIA E KOMPANISË
ARCHTIMEështë themeluar në Prishtinë në tetor 
të vitit 2000 si një biznes familjar.
Ne kemi filluar si një mikro biznes dhe po vazh-
dojmë rritjen tonë çdo ditë. Rritja jonë përfshinë 
disa dimensione si rritjen e sfafit të punës, rritjen 
e kompetencës, rritjen e përgjësisë ndaj klientëve 
dhe rritjen e kualitetit.

Veprimtarija jonë ka karakter kryesisht pordhues 
dhe tregtar të cilat janë të gërshetuara mjaft mirë.
Me provojë 22 vjeçare në fushën e konstruksion-
eve metalike, daljeve emergjente dhe daljeve në 
rast zjarri, prodhimi i kiosqeve për bankomate 
dhe destinime të tjera duke punuar gjithashtu 
edhe në interier. Ne gjithashtu kemi një prodhimë 
të vazhdueshem të kaldajave me pelet.



COMPANY STRUCTURE
Archtime is structured in a certain departments.
In the sector for design, production and sales.
Our team consists of employees with excellent 
professional skills and passionately follow the vi-
sion of the company.

STRUKTURA E KOMPANISË
Archtime është e strukturar në departamente të 
caktuara. Në sektorin e dizajnit, prodhimit dhe të 
shitjës. Ekipet tona përbëhen nga të punsuarit me 
aftësi te shkëqyeshme profesinale që me shumë 
pasion ndjekin vizionin e kompanisë.









Archtime is where passion meets with re-
finement labor and technology.
The impact of environmental aspects of 
our products, services, and processes to 
the changing 
environment is reduced to a minimum at 
all stages of production and service.

WORK PROCESS

ARCHTIME është pika ku takohet pa-
sioni me finesën e punës dhe teknologjisë.

Ndikimi i aspekteve mjedisore të produt-
ktëve tona, shërbimeve dhe proceseve në 
ndryshimin e mjedisit është reduktuar në 
minimum në të gjitha fazat e prodhimit 
dhe shërbimit.

PROCESI I PUNËS



Our products and services meet the ful-
ly technical requirements, standards and 
expectations of the buyers. High quality 
which is realized at the same time freeing 
of prices, increased efficiency, effectiveness 
and profitability of the product.

The establishment of good relations with 
our partners is a continuous orientation of 
our company.

With preserving and protecting the envi-
ronment is sustainable development is in 
the spirit of the organization and leader-
ship of the company.

Review of quality systems made by us to 
achieve continuous improvement and im-
plementation of the concept of total qual-
ity management in order to achieve busi-
ness excellence.

MISSION

MISIONI

Produktet dhe shërbimet tona plotësisht i 
plotësojnë kushtet teknike, standardet dhe 
pritshmërinë e blersëve.

Kualiteti i lartë i cili realizohet njëkohë-
sisht duke liruar çmimet, rritjen e efika-
sitetit, efikasiteti i produktit dhe profitit. 
Krijimi i marrëdhënieve të mira me part-
neret tanë është orientim i vazhdueshëm i 
kompanisë.

Ruajtja dhe mbrojtja e mjedisit është zhvil-
lim i qëndrueshëm në frymën e organizatës 
dhe udhëheqjes së kompanisë. Rishikimi 
i sistemeve të cilësisë nga ana e menaxh-
mentit bëhet për të arritur përmirësimin 
e vazhdueshëm dhe zbatimi i konceptit të 
kualtetit total të menaxhmentit me qëllim 
që të arrihet një përsosmëri e biznesit.



Quality policy and environmental protection policy 
is part of organization in the company.
ARCHTIME is also a framework for defining the 
goals of quality and based on system oriented mar-
keting which we will continually improve as the 
goal is perfection.

This spirit of cooperation trust and relevance in the  
creation and improvement of business processes 
and products.

COMPANY RULES

Politika e kualitetit dhe mbrotjes se ambientit është 
pjesë e politikës organizative të kompanisë ARCH-
TIME dhe është kornizë për definimin e caqeve të 
kualitetit e bazohet në sistemin e orientuar drejt 
marketingut i cili në mënyrë kontinuale përmiso-
het që qëllimi i tijë është përsosmëria e punës tonë.
Fyrma e bashëpunimit, besimit dhe përkatësisë në 
kompani duke u bazuar në përfshirjen e stafit në 
krijimin dhe përmisimin e proceseve të biznesit 
dhe produkteve.

RREGULLAT E KOMPANISË
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