AkyPak®

Skladové riešenia
Corplex

AkyPak® Riešenia pre maloobchod
Udržateľné a opakovane použiteľné riešenia pre
všetky kroky Vášho dodávateľského cyklu

Hlavný
dodávateľ
- Kontajnery
- Boxy
- Krabice

Hlavné distribučné
centrum
- Kontajnery
- Prepravky
- Krabice
- Triediace boxy
- Regálové jednotky

Maloobchodný predajca
- Kontajnery
- Prepravky
- Krabice
- Triediace boxy
- Regálové jednotky
- Predajné miesta

?

Spotrebiteľ
- Click and Collect

Aké sú výhody
polypropylénu
Trvácny
Naše produkty sú ľahké, robustné,
odolné voči nárazom a aj pri intenzívnom
používaní nevykazujú známky
znehodnotenia.

Bez vlákien a hygienický
Naše produkty sa nedrolia na prach,
čím sa minimalizuje riziko vzniku
alergických reakcií očí, nosa a hrdla.
Povrch je utierateľný, ľahko sa čistí
a umýva od prachových časíc.

Vodeodolný
Vhodné pre použitie v interiéri aj
exteriéri, naše výrobky spoľahlivo
ochránia suchý tovar od vlhkého,
čím predchádzajú tvorbe plesní.

Riešenia na mieru
Naše riešenia sú nadizajnované a
vyrobené od A do Z, aby vyhovovali
Vašim potrebám vo všetkých krokoch
dodávateľského cyklu.

Regálové jednotky, krabice a triediace boxy
AkyPak® Triediace boxy pre modulové skladovanie
Triediace boxy zvyšujú efektivitu skladovania a výsledkom sú kratšie dodacie
doby Vašich dodávok.
Či už si zvolíte stojanové riešenie (do existujúcich regálov) alebo voľne stojace (pre maximalizáciu využitého priestoru), naši dizajnéri upravia priestorové usporiadanie tak, aby
zvýšili efektivitu triedenia Vašich objednávok a vytvorili ideálny triediaci priestor.
AkyPak® stohovateľné triediace boxy sú vyrobené z pevného, dutinkového
polypropylénu, aby poskytli dlhú životnosť a opakovateľnú použiteľnosť, čo vedie k
znižovaniu celkových nákladov počas doby životnosti.

AkyPak®
Regálové jednotky

AkyPak®
Boxy a prepravky

Náš tím dizajnérov prispôsobí
produkt Vašim potrebám a navrhne
najefektívnejší spôsob skladovania a
stohovania tak, aby ste maximalizovali
využiteľný priestor, zvýšili viditeľnosť a
dohľadateľnosť produktov.

Opakovane použiteľné a odolné boxy a
prepravky sú prispôsobené na
prepravu rozličných druhov tovarov.
Odolné, ľahké a skladateľné, naše
produkty budú vyrobené presne na
mieru Vašim potrebám.

Prečo

?

sú AkyPak

Triediace boxy
lepšou voľbou

nízke vstupné
náklady

stredné vstupné
náklady

vyššie vstupné náklady

ľahké

ľahké

jednoduchá
manipulácia

jednoduchá
manipulácia

dodávané na plocho

dodávané na plocho

citlivé na vlhkosť

odolné voči vlhkosti

dlhá životnosť (10
rokov+)

krátka životnosť
(18 mesiacov)

dlhá životnosť
(10 rokov+)

nevytvára prachové
častice

nie je možné čistiť

ľahko umývateľné

tvorí čiastočky prachu
(alergén)

nevytvára prachové
častice

nemožnosť dodať
naplocho

vhodné do náročných
prostredí
odolné voči vlhkosti
ľahko umývateľné

obmedzená variabilita
rozmerov
riešenia na mieru sú
nákladné
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dôvodov prečo zvoliť
riešenia AkyPak

Potrebujete viac
informácií?
Kontaktujte nás!
Sme prítomní naprieč Európou
a v USA, a náš tím si s radosťou
vypočuje Vaše požiadavky.

Slovakia

Hurbanovo
+421 948 936 769
kontakt@corplex.com

Slovensko

+421 911 668 008
jaroslav.svec@corplex.com

Česká republika

Hurbanovo
+420 602 242 876
jan.cibulka@corplex.com

1. Nižšie náklady na skladovanie
S produktom, ktorý je odolný a trvácny ako ten náš
(10 rokov+), budú Vaše náklady na skladovanie nižšie
oproti porovnateľným riešeniam z iných materiálov.

2. Zlepšenie efektívnosti procesov
Naše produkty viete počas sezónnych výkyvov rýchlo
zložiť a rozložiť, a prispôsobiť si tak priestory Vášho
skladu. Farebným odlíšením boxov môžete zjednodušiť
identifikáciu a dohľadateľnosť jednotlivých položiek.

3. Zabezpečenie ochrany tovaru

AkyPak boxy sú vyrobené z odolného dvojstenného
polypropylénového hárku, ktorý je odolný voči nárazom
a pádom. Počas všetkých období odolávajú vlhkosti,
nehrdzavejú, a zamedzujú tvorbe prachu a plesní.

4. Ochrana zdravia Vašich pracovníkov
Naše výrobky sú ľahké, ergonomické a ľahko
manipulovateľné. Minimalizujú tvorbu alergénov,
nakoľko nevytvárajú prachové čiastočky a vlákna.
Vaši zamestnanci ocenia toto riešenie, ktoré chráni ich
zdravie a prispieva k efektivite práce.

5. Záväzok k udržateľnosti

Naše výrobky spĺňajú 3 princípy cirkulárnej ekonomiky:
Redukovať, Opakovane použiť a Recyklovať. Redukovať
tým, že ich vyrobíme presne Vám na mieru, a nie je nutné
zvoliť najbližší väčší vyhovujúci rozmer. Opakovane
použiť tým, že ich životnosť je viac než 10 rokov, a preto
ich nemusíte často obnovovať. Recyklovať tým, že na
konci životnosti ich 100%-ne zrecyklujeme a vyrobíme z
nich nový produkt.

O nás...
www.corplex.com

Corplex má viac ako 50 rokov skúseností v extrúzii plastov a partnerstvách s
kľúčovými zákazníkmi na rôznych trhoch. Pracujeme na siedmich predajných
a výrobných lokalitách umiestnených strategicky vo Francúzsku, v Spojenom
Kráľovstve, v Španielsku, na Slovensku a v USA. Našim cieľom je úzka spolupráca
so zákazníkmi, ktorým predstavujeme naše efektívne riešenia a pomáhame im znížiť
dopad ich podnikania na životné prostredie.

