„...megoldást kínálunk,
nem csak terméket.”
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...együtt működünk!

MUNKAVÉDELMI LÁBBELIK

Kínálatunkban megtalálhatók
Mindkét gyártó termékei az EN ISO:20345:2011 nemzetközi szabvány
szerint minősítettek, mely magában foglalja a termikus és mechanikai
kockázatoknak, a csúszási ellenállásnak, és az ergonómiai követelményeknek való megfelelést. Az ADIX Trade segít önnek kiválasztani a legmegfelelőbb munkavédelmi lábbelit.
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a spanyol Paredes
és az olasz UPower
munkavédelmi

› SZANDÁLOK
› FÉLCIPŐK
› BAKANCSOK

MUNKAVÉDELMI RUHÁZAT
Ruházati termékkollekciónk bármely vállalkozás, gyártóipari egység, vagy üzem igényeihez pontosan igazodik. Sokoldalú kollekciónk tartós és jól szabott pólókat, dzsekiket, kabátokat, nadrágokat és kiegészítőket
foglal magában.

›
›
›
›
›
›
›

KANTÁROS ÉS DEREKAS NADRÁGOK
KABÁTOK, MELLÉNYEK, DZSEKIK, KÖPENYEK
KÖNNYŰ-, ÉS NEHÉZIPARI RUHÁZAT
JÓL LÁTHATÓSÁGI TERMÉKEK

Kínálatunk a
teljesség igénye
nélkül az alábbi

THERMO RUHÁZAT
HORECA TERMÉKEK
KIEGÉSZÍTŐK: SAPKÁK, ÖVEK, ZOKNIK

SZOLGÁLTATÁSAINK

Saját telephelyünkön, rövid határidővel vállaljuk
a megvásárolni kívánt ruházat egyedi logózását is,
valamint az egyéni méretvételezést, méretre igazítást, illetve a termékek igény szerinti átalakítását is.

BÉRTEXTÍLIA

Bértextil szolgáltatásunkkal olyan
komplex megoldást kínálunk,
amellyel a textíliák beszerzéséből,
pótlásából, raktározásából, selejtezéséből adódó problémától mentesíteni tudjuk partnereinket.
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MUNKAVÉDELMI KESZTYŰK

Az ADIX-Trade Kft portfóliójában bármely ipari szegmens számára
megtalálható az optimális munkavédelmi kesztyű, amely megvédi viselőjét
a munkavégzés során felmerülő veszélyektől.
A kézvédelmi szabványok szerint megkülönböztetünk:

EN 388 szabvány 			
					
EN 407 és EN 511szabványok
					
EN ISO 374-1 				

mechanikai veszélyek elleni kesztyűket: kopás, vágás, átszakadás,
átszúrás elleni védelem
termikus veszélyek elleni kesztyűket: hideg, meleg és
tűz elleni védelem
vegyi védelemmel ellátott kesztyűket

Elérhető
kesztyűink:
›
›
›
›

SZERELŐKESZTYŰK
CÉRNAKESZTYŰK
HŐÁLLÓ KESZTYŰK
SZÚRÁS-, ÉS
VÁGÁSBIZTOS KESZTYŰK
› RAKODÓKESZTYŰK
› NITRILKESZTYŰK
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EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK
›
›
›
›
›
›
›
›

FEJVÉDELEM
SZEMVÉDELEM
LÉGZÉSVÉDELEM
HALLÁSVÉDELEM
ARCVÉDELEM
ZUHANÁS ELLENI VÉDELEM
HEGESZTÉSVÉDELEM
ELSŐSEGÉLY FELSZERELÉSEK
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EGYÉB BIZTONSÁGTECHNIKAI
TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK

› MUNKAVÉDELMI KORLÁTOK

Bízza ránk munkavédelmi-, és biztonsági
korlátainak, megállító tábláinak,
és kordonjainak beszerzését!
Helyszíni felmérést követően
vállaljuk ezen termékek gyártását,
illetve telepítését is.

› ADIX EASYLOG IPARI ESZKÖZKIADÓ AUTOMATÁK

Az eszközkiadó automata szolgáltatásunkat azért alkottuk meg, hogy partnereink
raktározási és logisztikai költségeit csökkentsük, készletkezelésüket és
felhasználásukat optimalizáljuk, miközben garantáljuk az ellátás biztonságát.
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Az ADIX-Trade Kft. a hazai műszaki, karbantartási piac jelentős és meghatározó
magyar tulajdonban lévő anyagforgalmazója. 1993-ban alakult, napjainkra egy elismert,
jelentős forgalmat bonyolító vállalkozás, mely bármely iparvállalat, gyártóegység, vállalat
gazdaságilag stabil, kiemelkedő karbantartás- és segédanyag ellátást nyújtó partnere.
Cégünk két országban összesen 15 egységgel működik, biztosítva az áruhoz való helybeni,
gyors hozzáférést és a magas szintű szolgáltatásokat.
Célunk, hogy tevékenységünkkel csökkentsük
partnereink karbantartási, gyártási
költségeit, növeljük versenyképességüket, hozzájárulva ezen keresztül
a magyar gazdaság erősödéséhez,
hatékonyságának növekedéséhez.
Szolgáltatásaink, fejlesztési terveink
mozgatórugója, hogy partnereinknek a
legkedvezőbb, folyamatosan javuló
működési környezetet biztosítsuk. E cél elérése
érdekében képviselői vagyunk világviszonylatban is
piacvezető cégeknek és azok termékeinek: a Schaeffler
csoporthoz tartozó INA-FAG csapágyaknak, a CONTINENTAL
szíjaknak, a RENOLD, DONGHUA, CAN-AM láncoknak, a LOCTITE, TEROSON
vegyi anyagoknak, a U-POWER védőlábbeliknek, a DICKIES munkaruházati
termékeknek és a KS-TOOLS szerszámoknak. A fenti neves gyártókon kívül az alternatív
gyártók termékei is szerepet kapnak termékpalettánkon.

Cégünk több mint egy kereskedő cég. Termékportfóliónkat és szolgáltatásaink egészét úgy alakítottuk ki, hogy Önöknek megoldásokat adjunk és költségeket takarítsunk meg, melyet cégük, területük fejlesztésére tudnak fordítani és
időt, energiát tudnak más feladatokra átcsoportosítani. A költségmegtakarítás szellemében szolgáltatásaink az alábbiak: C-Part menedzsment, elektronikus katalógus, ipari automatás kiszolgáló rendszer, letéti raktári kihelyezés, mérnöki tanácsadás-konzultáció, tréningek megtartása külső helyszíneken, speciális, vevői igényekre szabott termékek
gyártatása, kiszállítás. Célunk elérése érdekében a karbantartási, műszaki és egyéb anyagok fokozatosan bővülő,
széles választékát biztosítjuk. Egy kézből széles termékválasztékot és komplex szolgáltatást nyújtunk, adott esetben
vállaljuk a speciális típusok raktározását, kihelyezett készlet biztosítását, termékcsoportonként széles gyártói választékot adunk. Hétvégi ügyeletet biztosítunk, az előre megrendelt árut 24 órán belül kiszállítjuk, elektronikus rendelési
lehetőséget nyújtunk. Saját varrodai kapacitással rendelkezünk, így ki tudjuk elégíteni az egyéni vevői igényeket is,
vállalva a termékek logóztatását is. Együttműködésünket partnereinkkel szakmai továbbképzésekkel, bemutatókkal,
segédletekkel, műszaki hírlevéllel folyamatosan növeljük.
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e-mail: adix@adix.hu

MISKOLC
3050 Miskolc, Soltész N. K. u. 42.
tel: 06 46 356 321
e-mail: miskolc@adix.hu

BUDAPEST
1205 Budapest, Kossuth Lajos u. 166.
tel: 06 1 216 6000
e-mail: budapest@adix.hu

NYÍREGYHÁZA
4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári u. 17.
tel: 06 42 504 931
e-mail: nyiregyhaza@adix.hu

DEBRECEN
4028 Debrecen, Nyíl u. 80.
tel: 06 52 450 520
e-mail: debrecen@adix.hu

© Copyright by Adix-Trade Kft. 2015
A

Az esetleges
hibákért illetve hiányosságokért nem áll

...együtt működünk!
működünk!
...együtt

www.adix.hu

...együtt működünk!

