A TEXOR KFT.
BEMUTATKOZÁSA
TEXOR KFT. A MAGYAR CSŐGYÁRTÓ

A Texor Kft. a kezdetektől:
ALAKULÁS: 1997
A Texor KFT 1997 január elsejével kezdte meg működését.
Fő profilját a kommunális hálózatok kiépítéséhez szükséges
műanyag cső gyártása és forgalmazása képezi.
A Texor Kft. 100%-ban magyar családi tulajdonú cég.
Az induláskori 800 nm2-es gyártócsarnok és az abban
gyártást végző két gépsor mára egy 3600 nm2-es gyártási és
raktározási csarnokháttérre bővült, ahol 7 polietilén (PP),
és 3 PVC gépsor végzi a termelési tevékenységet.
A cég a SAAN Zrt-vel, mint anyavállalatával együtt, 2,5
hektáros területen raktározza termékeit, illetve szolgálja ki
vevőit.

"NE NÉZZ HÁTRA
MALACKA , NEM ARRA
MEGYÜNK."
MICIMACKÓ

Főbb termékkörök:
SAJÁT GYÁRTÁSÚ TERMÉKEK:
- Polietilén gáz,-víz,-és csatornacsövek
- Polietilén védő,-burokcsövek
- Polietilén kordonoszlopok
- Polietilén mikro,-és minicsövek
- PVC védő,- és burokcsövek
- PP melegvíz,-és védőcsövek
- Polietilén mezőgazdasági öntözőcsövek

FORGALMAZOTT TERMÉKEK:
- PE bordázott dupla falú védőcsövek
- Bordázott dréncsövek
- PVC csatorna,-és lefolyócsövek
- PVC, illetve PE kiegészítő szerelvények
- Grünfix eróziómentesítő matrac
- Polietilén nagy átmérőjű csövek

A cég Ø 315 mérettartományig, a vonatkozó
szabványok és előírásoknak megfelelő
méretekben, kiszerelésben gyártja termékeit.

A termékek minőségi megfelelőségét, a
minőség ellenőrzési valamint az ISO 9001
minőségirányítási rendszer garantálja.

A termékek megfelelőségét a cég
előírásoknak megfelelően, minőségi
bizonyítvánnyal, megfelelőségi,-és
teljesítmény nyilatkozattal igazolja.

2. OLDAL

Erőforrások
GYÁRTÓ GÉPPARK
A Texor Kft. folyamatosan fejlesztette a gyártó
gépparkot és az extruder sorok kiegészítő egységeit.
Csigás felhordó rendszer, napi tartályok, alapanyag
fogadó tartályok és az ezek szállító rendszerének
beüzemelése megtörtént, A biztos gyártás érdekében
történő gép fejlesztéseket, labor eszközök
mérőeszközök, és vizsgáló eszközök beszerzését
megoldotta.

MUNKATÁRSAK
A Kft. munkavállalói gárdája 19-24 fő
között mozgott, az elmúlt 21 éves
fennállás alatt.
Több, kezdéskor a cég építésében
közreműködő kolléga dolgozik máig is a
Texor Kft.-nél, illetve ment onnan
nyugdíjba.

Fejlődés
EREDMÉNYEK

A Kft. a gépparkja fejlesztésével és
optimalizálásával, 2005-től az árbevételét
folyamatosan emelni tudta, az üzemi eredménye
minden évben pozitív mérleget mutatott.
Alapanyag és egyéb beszállítói irányába időntúli
tartozása, az alakulástól kezdve nem volt.

ÚJ TERMÉKEK
GINOP - 2.1.7-15-2016-01934 pályázat keretén belül, a Kft. kifejlesztette a megemelt stabilitási
követelményeknek

megfelelő

formátumú

és

receptúrájú,

foszforeszkáló

tulajdonságokkal is rendelkező kordon, és alacsony táblatartó oszlopcsaládját.

3. OLDAL

és

fluoreszkáló

Vevőközpontúság
A cég külső szállítmányozó cégek
igénybevételével igény esetén helyszínre
szállítja termékeit.
A vevőszolgálat a vásárlói kéréseket
figyelembe véve alakítja a csomagolás,
kiszerelés, és jelöléssel kapcsolatos
elvárásoknak történő megfelelést.
A vevői biztonság érdekében a cég
termékfelelősség biztosítással rendelkezik.
Minőségirányítási rendszere, minőség
ellenőrzése, valamint cégpolitikája kiemelt
részét képezi a nyomon követhetőség, és a
PHOTO BY MARTIN R. SMITH

vevői elégedettség mérése és kiértékelése.

Tulajdonosi-vezetői üzenet
Mint a Texor Kft. tulajdonosai, és vezetői
köszönjük, hogy megtekintették bemutatkozó
hírlevelünket.
Reméljük baráti, vagy üzleti vonalon
lehetőségünk lesz találkozni Önökkel.
Addig is keressenek bennünket a lenti
elérhetőségeinken.
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