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Z okazji naszych 31 urodzin
przygotowaliśmy wyjątkową promocję
na wybrane produkty

Dodatkowy rabat 10%

do rabatu już posiadanego na obudowy.

Z123

Z122

Z121

Z120J

Z119

Z118

Z117J

Z116J

Z115

Z114

Z113

Z112

Z112BJ

Z111J

Z99

Z98

Z97

Z94

Z92

Z92U

Z41W

Z33A

Z30

Z28

Z16

Z4AW

Z23n

Z23Acz

Z23Ap

Z23Bp

z122

Z112AJ
z122

Z96
z122

Z33BJ
z122

Z23p
z122

Promocja obowiązuje
w dniach 01.06.16 do 20.06.16
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obudowy objęte

OBUDOWY HERMETYCZNE

OBUDOWY MODUŁOWE NA SZYNĘ DIN

urodzinową promocją

teraz obudowy modułowe
na szynę DIN są również dostępne
w wersji z przezroczystym filtrem

Z100JFcz PS

Z100JFcz ABS V0

Z100JFp PS

Z100JFp ABS V0

Z101JFcz PS

Z101JFcz ABS V0

Z101JFp PS

Z101JFp ABS V0

Z105JFp ABS PALNY

Z105JFp ABS V0

Z105JFcz ABS PALNY Z105JFcz ABS V0
Z106JFcz PS

Z106JFcz ABS V0

Z106JFp PS

Z106JFp ABS V0

Z107JFcz PS

Z107JFcz ABS V0

Z107JFp PS

Z107JFp ABS V0

Z108JFcz PS

Z108JFcz ABS V0

Z108JFp PS

Z108JFp ABS V0

Z109JFcz PS

Z109JFcz ABS V0

Z109JFp PS

Z109JFp ABS V0

Z110JFcz PS

Z110JFcz ABS V0

Z110JFp PS

Z110JFp ABS V0

teraz wszystkie hermetyczne
obudowy są dostępne:
z PS szarego, ABS szarego
i z wieczkiem przezroczystym ABS

Z54JpH ABS

Z54JpH TM ABS

Z56JpH ABS

Z56JpH TM ABS

Z57JpH ABS

Z57JpH TM ABS

Z58JpH ABS

Z58JpH TM ABS

Z90JpH ABS

Z90JpH TM ABS

Z95JpH ABS

Z95JpH TM ABS

Z96JpH ABS

Z96JpH TM ABS

Z111JpH ABS

Z111JpH ABS TM

Z116JpH ABS

Z116JpH ABS TM

Z117JpH ABS

Z117JpH ABS TM

Wilno z firmą Dacpol
18 maja gościliśmy wraz z naszym Dystrybutorem na targach w Wilnie.

Litwa—kraj może niewielki, niecałe 3 miliony mieszkańców,
ale o dużym potencjale przemysłowym i przyzwoitym udziale
w polskim handlu zagranicznym.
W ubiegłym roku Polska odnotowała 15-procentowy wzrost
eksportu w elektrotechnice, przemyśle maszynowym i elektrycznym. Stąd pomysł na wspólną
eskpozycję Kradexu i Dacpola
—naszego dystrybutora działającego na tamtejszym rynku—na
targach BALTTECHNIKA w Wilnie.
Dacpol reprezentowali zajmujący
się eksportem na wschód Taras
Tyzhuk i Wiktor Zapolski—wileński
przedstawiciel Dacpola. Wsparciem techniczno-produktowym
na stoisku był nasz kierownik ds.
handlowych Robert Męcina.
Mimo, że wielkością imprezy nie
można ich porównywać do np.
warszawskiego
Automaticona
to jest to jednak na tyle atrakcyjne wydarzenie, że przyciąga
dużą liczbę zainteresowanych.
Odwiedzali nas nie tylko mieszkańcy Wilna, ale też osoby które
przyjechały specjalnie na te targi
z okręgów takich jak Olita, Kowno,
Mariampol czy odległa Kłajpeda.
Gości zagranicznych dzieliliśmy

wg umiejętności językowych—
Wiktor rozmawiał po litewsku
i rosyjsku, Taras po ukraińsku
i rosyjsku, a Robert tylko po angielsku, bo po rosyjsku nie mówił
od ukończenia ósmej klasy podstawówki, jeszcze w poprzednim
tysiącleciu... Inna rzecz, że na
każdym kroku słychać język polski
i bez problemu można poruszać się
po mieście nie znając litewskiego.
Spotykaliśmy się głównie z producentami automatyki
i urządzeń przemysłowych. To
właśnie w tej branży połączona
oferta Kradexu i Dacpola, który
oprócz naszych obudów oferuje
ogromny zakres rozwiązań elektrotechnicznych, znajduje najwięcej odbiorców. BALTTECHNIKA
pokazała, że automatyka domowa, systemy dozoru i kontroli
dostępu, i infrastruktura kolejowa
to obszary, w których handel na
wschód ma największe szanse
na rozwój.
Wzięliśmy również udział w spotkaniu z biurem handlowym ambasady polskiej w Wilnie, które
służy pomocą polskim inwestorom w wejściu na litewskie rynki.
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Kolejna edycja konferencji TEC już za nami!
Impreza z każdym rokiem zdecydowanie powiększa
swój krąg zainteresowanych.
Zaobserwowaliśmy także więcej firm wystawiających się.
To bardzo dobra wiadomość
dla nas, gdyż oprócz obecnych
niemal wszystkich liczących
się polskich hurtowni, spotkaliśmy także zagraniczne
koncerny. Możliwość zaprezentowania przekroju oferty
produktowej jak i usługowej
w tak rozbudowanym gronie

jest dla nas ważnym wydarzeniem. Oprócz zwiększania rozpoznawalności marki, jest to także
szansa bezpośredniego poznania
potrzeb rynku polskiego i rynków
zagranicznych.
TEC zatem zdecydowanie zyskuje na ważności i popularności
również w Polsce. A nasze produkty cieszą się coraz większym
zainteresowaniem dużych, wymagających odbiorców. Widząc
zadowolenie na twarzach rozmówców, jeszcze bardziej prze-

konujemy się, że nasza praca
i wspólny wysiłek całego zespołu
Kradex przekłada się na uznanie
klientów.
Potwierdzeniem tego może być
również fakt, iż nasza obecna
renoma pozwoliła nam na wynegocjowanie znacznie lepszego stanowiska w kolejnej edycji
w 2017 roku. Wypatrujcie więc
marki Kradex za rok w nowym
miejscu i zapewne z nowymi produktami!

31 lat
31 maja to dla nas wyjątkowa data, którą
warto odpowiednio uczcić. 31 lat temu rozpoczęliśmy naszą działalność i długą drogę, która
doprowadziła nas do dzisiejszej pozycji na rynku - największego polskiego producenta obudów
elektronicznych!
Dziękujemy wszystkim klientom, partnerom
i sympatykom za obecność, wsparcie i wspólną
pracę nad marką KRADEX.
Bez Was dzisiejszego dnia by nie było!
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Nowa siedziba
rośnie w oczach
A na koniec mała zapowiedź wielkiego wydarzenia, czyli nasz nowy zakład i biuro.
Już niebawem zamieścimy obszerną relację z otwarcia nowego rozdziału w życiu
firmy, a tymczasem kilka zdjęć na gorąco.

dystrybutorzy
obudów

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

