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U-Power lábbelik

Biztonsági lábbelik orrmerevítővel
m
Munka lábbelik orrmerevítő nélkül
m
Félcipők, bokacipők, bakancsok, szandálok,
klumpák, csizmák
m
Hőálló talpú lábbelik 300°C (HRO)
m
Meleg ellen szigetelt lábbelik(HI)
m
Hideg ellen szigetelt lábbelik (CI)
m
Antisztatikus lábbelik (ESD)
m
Lábfejvédős lábbelik (M)
m
Extra csúszásmentes lábbelik (GRIP)
m
Hegesztő lábbelik
m
Aszfaltozó lábbelik
m
Talpbetétek
m
Vegyszerálló, HACCP lábbelik

m

U-Power ruházat
Öltözékek

m
Deréknadrágok
m
Farmerek
m
Kertésznadrágok
m
Shortok
m
Overálok
m
Dzsekik
m
Kabátok
m
Mellények
m
Köpenyek
m
Termo ruházat
m
Pólók
m
Ingpólók
m
Ingek
m
Jólláthatósági ruházatok
m
Gyermekruházatok

Kiegészítők

m
Sapkák

m
Zoknik

m
Övek

m
Kesztyűk

Kézvédelem

m
Mechanikai védelmet biztosító kesztyűk

m
Vegyianyaggal és folyadékkal szembeni védelmet
biztosító kesztyűk

m
Munkakesztyűk (bőr, textil, kombinált)

m
Rakodókesztyűk

m
Sofőrkesztyűk

m
Hegesztőkesztyűk

m
Téli bélelt kesztyűk

m
Kertészkesztyűk

m
Vágás elleni kesztyűk

m
Hőálló kesztyűk

m
Csúszásbiztos kesztyűk

m
Mártott kesztyűk

m
Szerelőkesztyűk

m
Latex kesztyűk

m
Nitril kesztyűk

m
Egyszerhasználatos kesztyűk

m
Karvédők

Munka- és formaruházat,
varrodai termékek

m
Munka, védő - és formaruházatok, promóciós textilek
- Formaruházat: ingek, pantallók, zakók, nyakkendők
- Pulóverek, mellények
- Munkaruházat (mellesnadrág, derekasnadrág, zakó
dzseki)
- Pólók (környakas, galléros)
- Nadrágok, jéger alsók, harisnyák
- Kabátok (téli, nyári, átmeneti)
- Eső elleni ruházat
- Láng, hő, saválló ruházat
- Vágásbiztos ruházat
- Egészségügyi ruházat
- Hi-Viz jól láthatósági termékek
- Sapkák, kötények, köpenyek

m
Szolgáltatások
- Feliratozás szita technológiával
- Feliratozás transzfer eljárással
- Gépi hímzés
- Egyéni méretvételezés
- Átfazonírozás
- Egyedi igények szerinti kialakítások

Védőeszközök

m
Fejvédelem

m
Szemvédelem

m
Légzésvédelem

m
Hallásvédelem

m
Arcvédelem

m
Zuhanás elleni védelem

m
Hegesztésvédelem

m
Elsősegély felszerelések

Ergonómiai, higiéniai - és
biztonságtechnikai termékek

m
Ergonómiai, és szennyfogó szőnyegek

m
Üzemi higiéniai termékek

m
Takarítási eszközök

m
Kármentők

m
Tárolók

m
Környezetvédő termékek

m
Tűzoltás eszközei

m
Tűzmegelőző eszközök

m
Közúti eszközök

m
Jelző- és figyelmeztető táblák

m
Bóják

m
Szalagok, korlátok

ADIX-Trade Kft.
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 karbantartási, segédanyag, munkaruházat, védőruha, védőfelszerelés- és
védőlábbeli 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
piacvezető cégeknek és azok termékeiknek: a Schaeffler csoporthoz tartozó
INA-FAG csapágyaknak, a CONTINENTAL szíjaknak, a RENOLD láncoknak,
a KS-TOOLS szerszámoknak, a LOCTITE, TEROSON vegyi anyagoknak,
a U-POWER védőlábbeliknek, melynek közvetlen gyártói képviseletét
látjuk el egyedüliként Magyarországon.

A munkavédelmi terület kiemelt fontosságú szerepet foglal el forgalmazott termékeink között. Célunk, hogy termékeink
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. A U-Ppower védőcipőknek egy külön weboldalt hoztunk létre www.u-power.hu címen.
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