VÁLASSZA BÉRLETI KONSTRUKCIÓNKAT,
ÉS ÉLVEZZE ANNAK ELŐNYEIT!


KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG
Kevésbé terheli cége költségvetését



RAKTÁRTERÜLET OPTIMALIZÁLÁS
Csak akkor foglalja a helyet a telephelyén,
amikor szükség van rá

TÁROLÓK AUTOMATA
RAKTÁRAKRA TERVEZVE

50 kg-os teherbírás

MIÉRT A CONDUCTIVE KFT.?

alacsony zajszint a futószalagon
való áthaladáskor
speciális dupla
fenékkialakítás



KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLET
A termékek többszöri felhasználásával valamint
újrahasznosításával kíméli a környezetet



SZERVIZELÉS ÉS SELEJTEZÉS
A termék javítása vagy leselejtezése költséggel, időés kapacitáskieséssel valamint papírmunkával jár,
ezt cégünk elvégzi Ön helyett

Vezető és innovatív
megoldásokat kínálunk
a logisztika területén

integrált elválasztórendszer
szeparátorok behelyezésére



Több mint 20 éve jelen vagyunk a piacon



Kizárólag magas minőségű termékeket kínálunk



ISO 9001 and ISO 14001 minősítéssel rendelkezünk



Cégünk elkötelezett a „Go Green” elve iránt



Innovatív és proaktív szemléletünknek köszönhetően
figyelemmel kísérjük az iparágak új megoldásait



Csomagolástervezés és vákuumformázás terén is
kínálunk egyedi megoldásokat

FŐBB TERMÉKEINK

erősített oldalfalak
lekerekített sarkokkal

OPCIONÁLIS LEHETŐSÉGEK


Raklapok

Pántolható raklaptető









Ládák, rekeszek

Konténerek

A már meglévő automatizált raktárhoz szeretne megoldást?
A speciális aljkialakítású, görgősorokra tervezett tálcáinkkal
zökkenőmentesen szállíthatja áruit az intralogisztikában is.




Kiskereskedelmi tárolók

Big-bag tároló
conductive.hu

600x400 mm vagy
650x450 mm méretben
vízelvezető furatok
inmould label
RFID chip jelölési rendszer
ESD kivitel
szeparátorok
biztonsági rögzítés
szeparátorokhoz
nyitott vagy zárt fülkialakítás

35 kg-os teherbírás
Univerzális kialakítás
600x400-as vagy
kisebb méretű papírdobozokhoz és
műanyag ládákhoz

Raklapok

Ládák

Konténerek

Egyedi tálcák

ESD termékek

Szeparátorok

Mosókosarak

Székek

Álláskönnyítő
szőnyegek

ŐK IS MINKET VÁLASZTOTTAK

CONDUCTIVE KFT.

conductive.hu

2142 Nagytarcsa, Szilas u. 5. /M0 58. kijárat/
Tel.: +36 20 239 6563
info@conductive.hu | conductive.hu

conductive.hu

ZÖLD UTAT ADUNK
AZ ÚJRAHASZNOSÍTÁSNAK!

INNOVATÍV MEGOLDÁSAINK
A LOGISZTIKÁBAN
GURULÓ RAKLAP

REDUCE
REUSE
RECYCLE

VÁKUUMFORMÁZÁS

ERGONÓMIA
A MUNKAHELYEN

A Conductive Kft. műszaki műanyagok megmunkálásával,
egyedi műanyag alkatrészek és vákuumformázott logisztikai
termékek tervezésével és gyártásával is foglalkozik.

Prémium minőségű Werksitz irodai és ipari székek, valamint
álláskönnyítő szőnyegek az egyes munkafolyamatokra optimalizálva.

SZÉKEK

A Conductive Kft. számára fontos a fenntarthatóság, ezért a
logisztikai termékek újrafelhasználásáról is gondoskodunk.
A körforgásból kikerülő produktumokat alapanyaguk szerint
válogatjuk, azután feldolgozzuk, így alkalmassá válik a retermékek gyártására.
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A műanyag raklapot egy pedál segítségével szállító
kocsivá alakíthatjuk, így nincs szükség kézi targoncára
	
A 800x600 vagy 600x400 mm méretű, akár 500 kg
teherbírású guruló raklap tökéletes megoldás a kiskereskedelmi láncok és e-commerce cégek számára is
	
Biztonságosan használható önműködő válogatósorokon,
futószalagokon és emelőhátfalon
	
Automata rendszerekkel és AGV járművekkel is használható
	
Kiegészítők: toló/húzókar a kézi mozgatáshoz, vonóhorog
több kocsi összekapcsolásához

	
Automata és félautomata vákuumformázó gépek
	
3 és 5 tengelyes marógép a speciális megmunkáláshoz
	
Széles skálán mozgó gyártási tartomány
	
0,3-12 mm anyagvastagság
	
Alapanyagok:
ESD PS, PS, ABS, ABS-TPU, PET, APET, HDPE

EGYEDI GYÁRTÁSÚ TERMÉKEINK

ÁLLÁSKÖNNYÍTŐ SZŐNYEGEK

Mosókosarak
Szeparátorok

MI AZ ELŐNYE AZ ÚJRAHASZNOSÍTOTT MŰANYAG
CSOMAGOLÓTERMÉKEKNEK?
 Csökkentheti cége költségeit
 Vállalkozása így kisebb ökológiai lábnyommal rendelkezik
	
A gyártás folyamán csökken az energiafelhasználás, a
gyártási hulladék valamint az üvegházhatásért felelős
gázkibocsátás, ezáltal kevésbé terheli a környezetünket

Tekercstárolók

RAKLAPTETŐ BEÉPÍTETT PÁNTTAL
A legbiztonságosabb, legsokoldalúbb és legköltséghatékonyabb módszer a rakomány raklapon történő rögzítésére,
pántolás vagy fóliázás nélkül.
Időmegtakarítás: mindössze 20 másodperc alatt
rögzíthetjük a raklapon lévő árut a hevederes tetővel
 Költséghatékony: megtakarítjuk a pántolószalag és
csomagolófólia árát
	
Környezetkímélő: nincs szükség egyszer használatos
rögzítőelemekre, így nem keletkezik hulladék



Ha újrahasznosított műanyag termékre van
szüksége, vagy szeretne megszabadulni
a használaton kívüli göngyölegétől, vegye fel
velünk a kapcsolatot!
conductive.hu

	
Tanúsítvánnyal rendelkező termékek
 3, 5 vagy akár 10 év garancia típustól függően
szerviz szolgáltatással
 Konfigurálható összeállítás
	
Vízálló kárpittal, rozsdamentes acéllal vagy akár
ESD kivitelben is rendelhető
	
Megváltozott munkaképességű személyek részére
egyedi megoldások

conductive.hu

Logisztikai tálcák
Ládák, ládatetők
Műanyag alkatrészek
conductive.hu

	
Használata csökkenti a nyomást a gerincoszlopon és
ízületeken, valamint javítja a vérkeringést, ezáltal növeli
a munkavégzés hatékonyságát
	
Magas kopásállóság, kiváló hideg- és melegtűrőképesség, egyszerű tisztántarthatóság
 Egyedi méretre és formára szabható
 Színes, égésgátló, vízálló, anti-slip és ESD kivitelben is
conductive.hu

