Pianka – Włóknina

Pianka
Włóknina
Materace
www.MEGAFLEX-Schaumstoffe.de

Nasza firma

MEGAFLEX
… flexible in foam …

Megaflex Schaumstoff GmbH jest rodzinnym, niezależnym producentem pianki
poliuretanowej z ponad 50-letnim doświadczeniem.
Nasze doświadczenie ma ogromne znaczenie. Od momentu powstania naszego rodzinnego przedsiębiorstwa minęło
już ponad 50 lat. Ogrom czasu, który uplynął pozwolił nam
stać się renomowanymi, znanymi w Europie, specjalistami
w dziedzinie produkcji oraz przeróbki wysokiej jakości pianki
poliuretanowej. Nasza średniej wielkości struktura korporacji,
prowadzona przez dwa pokolenia członków jednej rodziny,

Piany

gwarantuje w 100 % być zawsze blisko klienta i pozwala nam
na bycie niezawodnym, elastycznym i szybko reagującym,na
zróżnicowane wymagania klientów, dostawcą. Nasza linia produkcyjna, wraz z najnowocześniejszą spienialnią,
umożliwia nam uzyskanie rocznie ponad 45.000 t pianki
poliuretanowej , co sprawia , że jesteśmy jedną z przodujacych firm w tym zakresie na rynku Europy.
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Nasza infrastruktura

Widzimy się jako przedsiębiorcę budującego mosty, przedsiębiorcę,
który wypróbowane i prawdziwe łączy z nowoczesnością, tworząc
wartości długotrwałe. Z jednej strony solidne rzemiosło z drugiej
zaś stosowanie najnowszych technologii i posiadanie nowoczesnych linii produkcyjnych, są zawsze gwarancją produktu najwyższej
jakości „Made in Germany” w konkurencyjnych cenach.
Ten wysoki popyt wymaga ciągłych inwestycji w rozwój naszego
przedsiębiorstwa, które aktualnie zatrudnia ok. 350 osób. W ubiegłym
roku z dumą uruchomiliśmy najnowocześniejszą oraz największą
linię produkcyjną pianek poliuretanowych w Europie. Nowopowstałe
ok. 500m powierzchni użytkowej,wykorzystanych na produkcję oraz
magazyny, umożliwiają nam, bardziej elastyczne, optymalne i konkurencyjne cenowo realizacje zamówień. Dodatkowo, praca na trzy
zmiany sprawia, że jesteśmy w stanie szybko reagować na ewentualne zmiany lub specjalne życzenia klientów. Inwestycja ta umożliwiła
nam składowanie większej ilości pian poliuretanowych MEGAFLEX,
sprawniejsze jej przetwarzanie oraz uzyskanie jeszcze lepszej jakości
produktów oferowanych Państwu.
Przy realizacji zleceń korzystamy z naszej okazałej floty samochodów
ciężarowych- około 30 aut- która to zapewnia czysty oraz elastyczny
transport. Towar przyjeżdża do klienta terminowo i w idealnym stanie.
Oprócz ww. ciężarówek typu Jumbo, posiadamy cztery tzw. Presstrucki, które stosowane są specjalnie w przypadku wysyłki bloków, gdzie
mieścimy ich wielokrotną ilość, dostarczając towar terminowo oraz
przy korzystniejszych warunkach cenowych.

Nasz serwis

Nasz sukces ma wiele aspektów!

Lista sukcesywnie przeprowadzonych projektów oraz zadowolonych klientów
jest niezmiernie długa. Elastyczność, zróżnicowanie, zorientowanie na klienta
i prawość. Tych kilka słów nie jest wystarczających, aby opisać wyjątkowość
firmy Megaflex Schaumstoff GmbH – jednak to właśnie te cechy podsumowują
nas doskonale.

Elastyczność – struktura naszego przedsiębiorstwa oraz bycie blisko klientów, umożliwia za każdym razem szybką reakcję na ich sygnały, krótkie
terminy realizacji zleceń oraz dopasowany do klienta styl realizacji zamówieńpo prostu elastyczni w pianie!

Zróżnicowanie – Wszystkie rodzaje pian. Nie produkujemy jedynie tradycyjnych typów pian, jesteśmy otwarci na propozycje ze strony klientów, na ich
specjalne życzenia- zawsze gotowi do wyjścia naprzeciw Waszym potrzebom.
Zrożnicowane sposoby cięcia piany oraz jej przerabiania, umożliwiają nam
tworzenie materacy od podstaw, poprzez dobranie gatunków pian, ustalenie
stref komfortu, aż do uszycia pokrowca, opakowania i stworzenia produktu
gotowego do wysyłki. To Państwa wybór i możliwości.

Zorientowanie na klienta – zawsze osiągalni, zawsze dla Was. Jako firma
rodzinna, za nasze najważniejsze zadanie uważamy być dla klienta zawsze
osiągalni oraz niezawodni w każdej sytuacji.

Prawość – ceny tworzone przez nas, kalkulowane są zawsze w oparciu o ceny
surowców potrzebnych do produkcji piany, dlatego też są one aktualizowane w
przypadku każdego produktu i dla każdego klienta co miesiąc- co gwarantuje
Państwu jasną, przejrzystą, a przede wszystkim sprawiedliwą strukturę cen.

Nasza siedziba w Łużyckim Guben, mieście przygranicznym, przez wzgląd
na swoje położenie umożliwia nam prężne działanie zarówno na rynku
wschodnim, jak i zachodnim, oraz szybkie dostawy do każdego klienta w
odległości do 1.000 km.

Nasze produkty

Nasza różnorodność Państwa zachwyci.

Dostarczamy to , czego Państwo potrzebują, a mianowicie towar wysokiej
jakości w dobrej cenie. Z naszym szerokim wachlarzem asortymentu, troszczymy się o zadowolenie naszych wszystkich wspaniałych klientów i spełniamy
również ich indywidualne życzenia. Niezależnie od tego, na który z naszych
produktów się Państwo zdecydują, zawsze gwarantujemy najwyższą ich jakość!

Piana w blokach – Wszystkie rodzaje pian produkowanych przez nas dostepne są w postaci bloków- o ich wielkości, długości, oraz szerokości decydują
Państwo. Celem zmniejszenia kosztów dostaw oraz dostarczenia w jednym
transporcie większej ilości piany, proponujemy Państwu dostawy w formie
prasowanych bloków. W naszej produkcji znajdą Państwo takie piany jak:
•
•
•
•

PUR
HR
Visco (VS)
Hypersoft (HS)

Konfekcja – Nie tylko pod względem samej produkcji piany, możemy
pochwalić się niezwykle nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi.
W naszym przedsiębiorstwie znajduje się ponad 25 maszyn służących do
cięcia i konturowania piany, aby jeszcze lepiej odpowiadać na indywidualne
potrzeby klientów. Zróżnicowane i zaawansowane urządzenia do pakowania,
gwarantują dostarczenie nieskazitelnie czystych produktów do klienta.

Materace – Od roku 2012 firma Megaflex Schaumstoff GmbH zajmuje się

również produkcją materacy. Nie tylko przygotowujemy dla Państwa rozmaite
rodzaje pokrowców, ale również pakujemy je oraz etykietujemy według indywidualnych potrzeb klientów. Uwaga: przez produkcję materacy rozumiemy
tworzenie gotowego produktu jedynie w konteście usługi, w żadnym wypadku
dla autopromocji lub w ramach tworzenia wlasnej marki.

Włókniny i wata – Odpoczynek jest dla nas obcym słowem, dlatego też
latem 2017 firma Megaflex Schaumstoff Gmbh wzbogaci swoje portfolio o
produkcję kołder oraz poduszek.
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siedziba główna
MEGAFLEX Schaumstoff GmbH
Leipziger Str. 129
D-10117 Berlin
Tel.: +49 (0)30 31803655
zakład produkcyjny
MEGAFLEX Schaumstoff GmbH
Forsterstr. 62
D-03172 Guben
Tel.: +49 (0)3561 54832-0
Fax: +49 (0)3561 54832-10

info@megaflex-schaumstoffe.de
www.megaflex-schaumstoffe.de
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Mamy nadzieję że jesteście państwo zainteresowani.
Cieszymy się na państwa kontakt.

