MINŐSÉG ÉS MEGBÍZHATÓSÁG

VARRODA
Varrodánk széles
szolgáltatási
palettával
rendelkezik, az
egyedi termékektől a
komplett
felsőruházati
kollekciók
elkészítéséig
teljesítjük a vevőink
megrendelését.

VARRODA ÉS SZABÓSÁG

Több éves szakmai
tapasztalattal
rendelkezünk, így
szinte az összes
felsőruházati
terméket képesek
vagyunk legyártani.
Korszerű és modern
Korszer
géppark, valamint
képzett szakemberek
állnak
rendelkezésúnkre a
magas gyártási
minőség biztosítása
érdekében.
Ha gyors, pontos és
megbízható munkát
keres, nálunk biztos
partnerre talál!
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egyik legnagyobb foglalkoztatója vagyunk
Vállalatunk egyik fontos szempontja a helybeli
munkaerő foglalkoztatása, képzése, amivel a
Térség foglalkoztatási helyzetének kedvező
alakulását segítjük elő. Telephelyünk a 66-os
Főút mellett fekszik ahonnét az M6 autópálya
15 perc alatt elérhető. Ennek következtében az
alapanyag és az áru mozgatása, szállítása
könnyen megoldható. A varroda épület
850 m2 csarnok elhelyezkedése a magyarszéki
ipari út elején igen kedvező.
Az
elnyert
GINOP-1.2.2.-15-2015
pályázatunknak köszönhetően társaságunk a
telephelyén megújuló energiát hasznosít.
20KW napelemes rendszert üzemeltetünk
amely az energiaellátásunk 50%-át fedezi.
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VARRODA FELSZERELTSÉGE

TERVEINK
Vállalkozásunkat tovább akarjuk fejleszteni
és a megkezdett úton tovább haladni. A saját
márkás női konfekció gyártása továbbra is
tervben van. A jelenlegi bérmunkát is
bővitjük . További minőségi ruházat
megrendelőket keresünk a hazai és külföldi
piacon egyaránt.
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TECHNOLOGIA ÉS
BERENDEZÉSEK
VÁLLALKOZÁSUNKBAN

- ANGHINETTI DISPOSITIVO H1 központi
gőzfejlesztő
- VEIT BX1000 folyamatos síkragasztóprés
- JUKI PLC2710S-70BB tornyos varrógép
- JUKI MO6804S 3 szálas overlock
- TYTAN ST5200E4-Y stírcelő
- TYTAN ST9310E4-Y varrógép
- JUKI DDL900A gyorsvarró
- HOFFMAN-HLO-1A manuális véglevágó
- SIRUBA DL 918 MI-13 gyorsvarró
- SIRUBA DL 918 RM 1-13 stircelő.
- SIRUBA DL 737K-504M2 3 szálas tisztázó
- JUKI MEB 3810 szemes gomblyukazó
- JUKI LZ2284-7 cikkcakk automata varrógép
- JUKI LZ2280N cikkcakk varrógép
- JUKI MO6704 3 szálas varrógép
- JUKI PLC 2710-7 válltömőző
- JUKI DDL 8700D-& WBAK speciális gyors
varró
- JUKI APW896 zsebzőgép
- JUKI SP46 + JUKI SP47 anyagleszedő
automata
- MAX S900 folyamatos ragasztóprés
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