A jövőt úgy lehet a legjobban
megjósolni, ha létrehozzuk.
ABRAHAM LINCOLN

MŰKÖDJÖN ÚGY, AHOGY
ELKÉPZELTED
FOLYADÉK- ÉS PORKEZELÉSI TECHNOLÓGIÁK

HOGYAN
MIELŐTT KÉZBE VENNÉNK A CERUZÁT,
EGYEZTETÜNK
A tervezés a márkád néma
nagykövete.

PAUL ROUND

FELKÉSZÜLÜNK,HOGY
OLYAN KEVERŐT
CSINÁLJUNK NEKED,
AMILYET AKARSZ

1. | MEGÉRTJÜK, HOGY
MI A CÉLOD
Első lépésként mondd el, hogy mit szeretnél, mi a terv, a cél,
honnan hová kell eljutnod. Mivel van fülünk és szemünk hozzá,
feltesszük azokat a kérdéseket, amikre még nem gondoltál.

2. | KISZÁMOLJUK, MENNYIBE
KERÜL AZ ÁLMOD
Amikor összeáll a kép a lehetséges műszaki megoldásról, akkor
már tudunk adni egy úgynevezett informatív ajánlatot, amelyből
megtudod, hogy kb. mennyibe kerül az, amit megálmodtál.

AHOGY

NEKED
KELL

3. | TŰPONTOS MŰSZAKI
KÉPET ALKOTUNK
Ha tetszik az ajánlott ár, akkor megyünk bele a részletekbe, és
már nemcsak beszélgetünk, hanem felmérjük a konkrét műszaki
igényeket. Ha kell, odamegyünk, lemérjük, megnézzük, mintát
veszünk,

azaz

minden

adatot

összegyűjtünk

ahhoz,

hogy

elkészülhessen a pontos ajánlat.

4. | MŰSZAKI MEGOLDÁSI
JAVASLATOT TESZÜNK
Itt dől el minden. A kezedbe adjuk az aprólékos és részletes
műszaki megoldási javaslatot a vonatkozó költségekkel és
díjtételekkel.

CSINÁLJUK ?
MELLETTED ÁLLUNK
A TERVEZÉSTŐL AZ
ÜZEMELTETÉSIG, ÉS MÉG
AZUTÁN IS

5. | EGYRE JÁR AZ AGYUNK?
Előtervet készítünk, aminek az az óriási előnye mindkettőnk számára,
hogy a végleges tervezés előtt lehet változtatni rajta. Ez arra alkalmas,
hogy tájékozódj, de ekkor még semmi nincs kőbe vésve. Pl. láthatod a
csövezést, vagy ha pódiumot fogunk építeni, annak a környezetbe
helyezett rajzát. Ha ezeket is jóváhagyod, akkor készítjük el a
részletes tervet és a gyártási rajzokat.

6. | RAJTA TARTJUK A SZEMÜNKET
A projekted felelőse személyesen felügyeli a géped gyártását. A teljes
munkát a saját gépgyártóüzemünkben végezzük el, és mindenért mi
felelünk: az alapanyagok kiválasztásától a bevonatok elkészítésén át a
felületkezelésig.

7. | TELEPÍTJÜK, ÜZEMBEHELYEZZÜK
A telephelyeden csapatunk készre szereli a teljes technológiát. Aztán

Azok változtatják meg a világot, akik

indulhat a tesztüzem és az esetleges finomhangolás. A végén pedig

elég bolondok, hogy elhiggyék,

betanítjuk a kezelőszemélyzetet, és ha szükséges, a karbantartóidat

képesek rá.

is.

8. | DOKUMENTÁLUNK
A gépeink teljes dokumentációjáról mi gondoskodunk: mi szerezzük
be pl. a mérési jegyzőkönyveket is.

9. | NE TARTS KARBANTARTÓKAT
FÖLÖSLEGESEN
Bízd ránk a szervizmunkálatokat is!

Évente egyszer odamegyünk,

kicseréljük, ellenőrizzük. Hidd el, nálunk senki nem fogja jobban tudni,
hogy mi a jó a gépednek!

10. | KÉT ÉV GARANCIA
Két év garanciát adunk, ha rendeltetésszerűen használod. Ehhez
nincs is mit hozzáfűzni.

STEVE JOBS

NYERSANYAGBÓL

A remek terv minden
szükségtelen részletet
kiiktat.

MINH D. TRAIN

KÉSZTERMÉK

MIT

A TECHNOLÓGIA LELKE
A GÉP, AMI A MÓDOSÍTÁST
ELVÉGZI
Amit nem módosítasz, az úgy marad.
Te tudd a célt, a többit bízd ránk!
SIPOS SÁNDOR

CSINÁLUNK?

JÓ LESZ?
PERSZE, HISZEN A KÖZÖS
CÉLUNK:

TORONYMAGASAN
KIEMELKEDNI
Németországi forrásból szereztük be a keverőberendezéseinket - mindaddig, amíg rá nem találtunk
a Chemplexre. A beszerzés jóval egyszerűbb és gördülékenyebb lett.
A Chemplex cégtől 2019. januárjában vásárolt disszolvertárcsás keverőgép ezidáig maximálisan
hozta a tőle elvárt kritériumokat mind hatékonyság, mind műszaki megbízhatóság szempontjából.
Horváth Tamás, üzemvezető
Sakret Hungária Bt.

Óriási könnyebbség és kockázatcsökkentés egy kézbe adni a teljes műszaki, technológiai fejlesztést.
Ludányi Attila, cégvezető
Dynea Hungary Kft.

Több céget megkerestünk a témában, és egyik sem tudott a speciális, savas közegre megfelelő
megoldást adni. Végül a A Chemplex tokozatos keverője biztosította az UTB Envirotec Zrt.
technológiájához a megfelelő megoldást! Kiválóan állja a közeget.
Auguszt Gábor, vezető technikus
UTB Envirotec Zrt.

Amikor beszállítót választok, nagyon fontos számomra a cég megbízhatósága és a jóhíre, aztán
figyelem, hogy a tárgyalások során mennyire együttműködő a tárgyalópartner. A Chemplex-szel évek
óta vannak közös projektjeink.
Kovács Imre, cégvezető
COLOR King Festék Kft.

LEGYEN AZ A

16 éve támogatjuk a piaccal lépést tartó vállalatvezetőket folyadékés porkeverési feladataikban.

TERV

MIÉRT CSINÁLJUK?
Mert a szenvedélyünk!

FONTOS, HOGY OLYAT HOZZUNK
LÉTRE, AMIVEL MEGKÖNNYÍTJÜK
AZ ÉLETED
Van képességünk arra, hogy átlássunk komplex rendszereket. Össze tudjuk rakni a puzzle darabjaiból a
képet. Szeretjük látni, ahogy egy ötletből valóság lesz, ahogy a részekből összeáll az egész, legyen az gép

...és ha már tolod, toljad durván!

vagy komplett technológia.

Szeretek más emberek

Az hoz lázba, amiben van

Azok a hajtóművek hajtják a

kihívásaira megoldást találni.

kihívás, és érdekes is: a mi

folyadék- és porkezelési

Szeretek megérteni

szakmánkban mindkettő

technológiákra beállított

helyzeteket, szeretem előre

játszik.

gépeidet, amiket én választok

tologatni a kockákat, majd

A Chemplex-nél együtt élünk a

ki a feladatodra hajtástechnikai

egymásra rakni őket, majd

projekttel. Számos olyan kiváló

szakértőként. Tudásom,

megigazítani, hogy jól álljanak,

eredményt értünk már el

szakértelmem, tapasztalatom

párhuzamosak legyenek az

együtt, amik mögött kőkemény

legjavát adom, azért, hogy

élek. Mérnök vagyok.

munka volt, ezek visznek

Magyarországon minden gép

előbbre minket.

működjön.

Sipos Sándor, ügyvezető

Kapás Gergely, üzletágvezető

Kiss László, ügyvezető

www.chemplex.hu

