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Z wielką przyjemnością prezentujemy Państwu pierw-
sze wydanie naszego nowego biuletynu.

W tym miejscu będziemy prezentować najświeższe 
wydarzenia z życia fi rmy, najnowsze zmiany w ofercie, 
ciekawostki i promocje.

Mamy nadzieję, iż nowa forma przypadnie Państwu do 
gustu i będzie stanowić ciekawe źródło informacji.

Zespół Kradex
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 W trakcie drugiego dnia prze-
staliśmy liczyć (a mieliśmy takie pla-
ny) przygotowane dla naszych gości 
napoje i rozdawane przez uroczą ho-
stessę czekoladki. Zainteresowanie 
naszym stoiskiem przerosło nawet 
liczbę przygotowanych wizytówek. 
Co ciekawe, jedną z częstszych reak-
cji na nasz widok było pytanie: 

„To wy jesteście polską fi rmą? 
Produkcja też w Polsce?” 
Tak, jesteśmy polską fi rmą, 
już od 31 lat. 

Najważniejsze jednak, że jakość tych 
spotkań handlowych dorównała jej 
liczbie. Już w czasie samych targów 
zakończyliśmy sukcesem rozmowy 
z dwoma nowymi dużymi dystrybu-
torami – fi rmami Eltron z Wrocławia 
i Astat z Poznania. O kolejnych 
dwóch poinformujemy lada dzień. 
Mogliśmy też odświeżyć kontakty 
z wieloma „starymi” znajomymi.
Targi były też okazją do zaprezen-
towania nowości w naszej ofercie: 
obudowy Z-121 i Z-122, a także 
ogłoszenia, że rodzina obudów her-
metycznych uzyskała ofi cjalny cer-
tyfi kat IP65. Szczególnie atrakcyjnie 
prezentują się te obudowy z transpa-
rentnym wieczkiem. Zaprzyjaźniona 
ekipa Projektu Orion z Politechniki 
Lubelskiej, biorąca kolejny raz udział 
w międzynarodowym konkursie 
na budowę łazika marsjańskiego, 

Automaticon  2016
XXII Międzynarodowe Targi Automatyki i Pomiarów

wybrała właśnie te obudowy do uży-
cia w ich pojeździe. 
Nowością personalną było pojawie-
nie się Roberta Męciny, nowego kie-
rownika handlowego, który od kilku 
miesięcy pracuje z najważniejszymi 
naszymi Klientami. Współtworzy on 
strategię handlową, działania mar-
ketingowe i zbiera informacje od na-
szych dystrybutorów.
 
Dziękujemy wszystkim, którzy odwie-
dzili nasze stoisko. Zapraszamy na 
kolejne imprezy z naszym udziałem: 

Konferencja TEC 
i targi Energetab 2016. 

Szczegóły w stosownym czasie na 
naszej stronie www.kradex.com.pl 
iwww.facebook.com/czasnaobudowe.

Targi Automaticon 2016 przeszły do historii.  Dla nas była to bardzo udana historia.
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 Przedstawiamy Państwu 
łazika marsjańskiego opracowa-
nego przez studentów Politechni-
ki Lubelskiej, do budowy którego 
wykorzystane zostały nasze obu-
dowy. Do przygotowania tak nie-
zwykłego projektu, studentów 
zainspirował  Robert Lubański, 
który jest także aktywnym człone-
kiem Mars Society Polska. 
Prace toczyły się w ramach Koła Na-
ukowego Microchip, które podlega 
organizacyjnie pod Instytut Elek-
troniki i Technik Informacyjnych 
na Wydziale Elektrotechniki i In-
formatyki Politechniki Lubelskiej.
Dzięki wielkiemu zaangażowa-
niu wszystkich twórców łazik 
uczestniczył w Zawodach Łazi-
ków Marsjańskich European Rover 
Challenge i w 2015 roku ulokował 
się blisko 20 miejsca.

Jako fi rma, która wciąż poszukuje 
nowych rozwiązań z wielką rado-
ścią wsparliśmy projekt Orion. Po-
dejmowanie takich wyzwań przez 
młodych ludzi sprawia, że z wielką 
nadzieją patrzymy w przyszłość.
W tym roku ekipa Oriona otrzyma 
od nas nie tylko wybrane obudowy, 
ale może też liczyć na wsparcie fi -
nansowe i narzędzie elektroniczne. 
Chłopaki, trzymamy za Was kciuki. 
Jak to mawiał Buzz Astral – 
Na koniec świata i jeszcze dalej!

Projekt Orion to praca młodych, ambitnych osób, 
z której jesteśmy szczególnie dumni.

Marsjańska przyszłość 
z obudowami Kradex
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W związku z rozwijającą się współpracą z naszymi dys-
trybutorami a także z rosnącą ofertą będziemy w tym 
miejscu prezentować liczne oferty specjalne i promocje 
przygotowane wraz z naszymi partnerami.

PROMOCJE
Z MARKĄ

TME Z HERMETYCZNĄ NIESPODZIANKĄ
Ostatnio mieliśmy  przyjemność zaprosić Państwa do 
wspólnej promocji z fi rmą TME, podczas której można było 
skorzystać z rabatu 15% na obudowy hermetyczne.
 
Pretekstem do zorganizowania promocji było uzyskanie grupy obu-
dów hermetycznych ofi cjalnego certyfi katu szczelności IP65. Nowo-
ścią są też przezroczyste wieczka. Ponad 1800 obudów sprzedanych 
w ramach jednej akcji świadczy o jej sukcesie.

Zachęcamy innych dystrybutorów do przysyłania nam swoich pomy-
słów na akcje promocyjne. Chętnie będziemy brać w nich udział jako 
współorganizatorzy i informować o nich na naszych stronach. 
Na wiadomości czeka Robert Męcina 
– robert.mecina@kradex.com.pl,   tel. 663 170 070.

 Za wspólną promocję dziękujemy zespołowi TME, który 
wsparł nasze działania, a Państwa zachęcamy do śledzenia strony 
www.tme.pl, gdzie można kupić nasze obudowy w stałej sprzedaży.



6 PROMOCJE
Z MARKĄ

ENERGOTECH W NOWEJ PROMOCJI

Przygotowaliśmy dla Państwa z fi rmą Energotech 
nową promocję, z której można skorzystać w dniach 
01.04.16 – 30.04.16
Promocja obejmować będzie wszystkie obudowy her-
metyczne z PS a także najnowsze wyprodukowane 
z ABS i będzie je można nabyć z 20% rabatem od cen 
dystrybutora!

Zachęcamy do skorzystania z oferty 
na www.energotech.pl 

A już dziś gorąco zachęcamy do śledzenia naszego FB 
i czytania biuletynu, gdyż w maju przygotujemy wyjątko-
wą ofertę specjalną związaną z urodzinami marki Kradex.

 Już niebawem ruszy także promocja z fi rmą Lispol 
i będzie trwać cały maj lub do wyczerpania zapasów.

na www.energotech.pl 
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www.facebook.com/czasnaobudowe

Aktualne akcje promocyjne zawsze znajdą Państwo 
na naszych stronach: 

W naszym asortymencie wciąż przybywają nowe obudowy. 
Zapraszamy do zapoznania się z Z122 wykonanymi z ABS

Z obudowami hermetycznymi, które uzyskały certyfi kat IP65

W najbliższym czasie będziemy rozszerzać ofertę obudów hermetycznych 
o nowy standard.

Obecny dostępny Standard to:
•  PS Jasnoszary RAL 7035 w IP 65 dla obudów z serii hermetycznych
Dodatkowe Nowe Standardy dostępne wkrótce w naszym magazynie to:
• ABS Jasnoszary RAL 7035 w IP 65 - badanie IK w przygotowaniu
• Obudowy hermetyczne w PS i ABS z badaniem IK - w przygotowaniu
• Obudowy hermetyczne ABS z transparentnymi wieczkami

 i www.kradex.com.pl
Warto tam zaglądać, żeby czegoś nie przegapić ;)

Pełna lista obudów z certyfi katem na www.kradex.pl

Przykładowe obudowy



DYSTRYBUTORZY 
OBUDÓW

Życząc sobie i naszym dystrybutorom 
owocnej współpracy zapraszamy ich
do udziału w konkursie, który rozpocznie się 
1 lipca 2016. Szczegóły już wkrótce.


