GYÁRTÁS

2017-ben alapítottuk cégünket,
mely hőszigetelő anyagok gyártásával és forgalmazásával foglalkozik.
Tevékenységünkkel kapcsolatban
a magas minőségre, a legkorszerűbb
technológia használatára, illetve
kvalifikált munkaerő alkalmazására
törekszünk.
Hőszigetelő anyagaink gyártásában
kizárólag európai gyártmányú, első
osztályú alapanyagokat használunk!
2019. novemberében világvezető
technológiát telepítettünk üzemünkben, mely az elérhető legmodernebb
komplett berendezés az iparágban.
Automata üzemű, önszabályzó
rendszerekkel ellátott gyárunk akár
4-500.000 m3 EPS gyártására is
képes évente.
A legmodernebb labor felszerelésekkel, folyamatos minőség ellenőrzés
mellett gyártunk, ezzel garantálva
a legjobb termék minőséget.
Precíziós műszerekkel mérni tudjuk
a geometriát, a nyomó- és szakítószilárdságot, a hővezetési tényezőt és a
tűzállóságot is!
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A piacon egyedülálló „rakatos”csomagolást alkalmazunk, melynek lényege,
hogy kb. 3-4 m3-es egységrakatokban
szállítunk, melyeket EPS távtartókkal
látunk el az alsó részükön, így könnyen
és hatékonyan mozgathatók, rakodhatók targoncával is az elemek. Tárolásuk
biztonságosabb, hiszen könnyebben
ellenállnak a nagy erejű szélnek is!
Mind a táblákat védő, mind pedig a
bálákat összetartó külső csomagolóanyag UV-álló, ezáltal hosszabb ideig
tárolhatók a termékek szabad téren is.
Lapostetők egyenes rétegrendű
szigeteléssel kialakított lejtésképzéséhez is kínálunk termékeket: a gyártó
egységünk alkalmas akár több irányú
lejtéshez való elemeket is leképezni,
háromdimenziós vágással (pl. vápaés gerincelemek) egyedire darabolva
az EPS tömböket.

Az EPS kémiailag semleges hatású,
így a környezetbe jutva azt nem
szennyezi, semmilyen élőkörnyezetre-, természetre káros hatást kifejtő
anyagot nem tartalmaz. Baktériumoknak, gombáknak vagy fejlettebb élőlényeknek táplálékául nem
szolgálnak.
Fontos számunkra az innováció.
A szegedi egyetemmel közösen
elnyertünk egy kutatás-fejlesztési
támogatást is, melyet termékeink
tulajdonságainak javítására, hatékonyabb előállítására tudunk fordítani.
Ezekkel a hozzáadott értékekkel
együtt biztosítja a Carboland EPS
az otthon melegét!

100%

Indulásunk óta több komoly projekten szerepeltek már a lejtéselemeink,
melyek szakszerű lefektetéséhez
szükséges konszignációt is magunk
tervezzük.

Elsődleges szempontnak tartjuk
a környezetvédelmet, ezért a gyárban
100% hulladékmentes termelés valósul
meg, valamint a keletkező veszteséghőt
a csarnok fűtésére fordítjuk vissza.
Az áramellátást napelemes rendszer
segíti.

Sikerünk alapja - a magasan kvalifikált
és motivált munkatársainkon túl -,
hogy mindenben a legjobb minőséget
választjuk. Legyen az alapanyag, technológia vagy közreműködő partner.
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Lakatos üzemegységünk fő profilja
a fémszerkezet gyártás. Gépparkunk
és profi szakembereink segítségével
számos, az Ön igényeinek megfelelő
megoldást kínálunk.

JELENLEGI TERMÉKVÁLASZTÉKUNK:

ISOLAND H80:
Homlokzati hőszigetelő EPS lemez

ISOLAND N150:
Fokozottan terhelhető, lépésálló hőszigetelő EPS lemez

CARBOLAND N100:
Fokozott hőszigetelő képességű terhelhető lépésálló hőszigetelő lemez

Elérhetőség:
6724 Szeged, Szatymazi u. 35.

+ 36 30 664-4753
Czimmermann András

gyártás kereskedelmi igazgató
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ISOLAND N100:
Terhelhető, lépésálló hőszigetelő EPS lemez

CARBOLAND H80:
Fokozott hőszigetelő képességű homlokzati hőszigetelő EPS lemez

2020. első negyedévében új, modern csarnokot alakítottunk ki, ahol
már nagyteljesítményű szalagfűrész,
CNC tábladaraboló, több funkciós
présgép is segíti, ill. hatékonyabbá
teszi a munkavégzést és a minőségi
szerkezetgyártást.
Elkészült a festőüzemünk is, melyben a szerkezetek felületkezelését
tudjuk magas fokon ellátni.
Szakembereink nagy rutinnal és
szakmai múlttal rendelkeznek, ezért
alkalmasak vagyunk a legbonyolultabb épületszerkezetek legyártására
is, melyet a cégcsoporton belül tervezői és generálkivitelezői tudásunkkal is támogatunk.

Vállaljuk egyedi termékek gyártását, kivitelezését. Versenyképes áraink mellett, szakértelemmel és elhivatottsággal várjuk új
és meglévő üzleti partnereinket.

GREENLAND L200:
Fokozottan terhelhető, lábazati hőszigetelő EPS lemez
A Carboland termékcsalád, mindenki
számára ideális választás, amennyiben
épület szigetelését tervezi.
Termékeink a szigetelés számos területén felhasználhatóak, a ház bármely
részén alkalmazhatóak, legyen az akár
a homlokzat vagy a lábazat.
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Elérhetőség:
6724 Szeged, Szatymazi u. 35.

+ 36 30 179-0973
Körmöczi Csaba

Gyártás értékesítési vezető
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Cégünk alumínium profilok darabolásával és megmunkálásával, alumínium
szerkezetek (nyílászárók, függönyfalak, üvegtetők, télikertek) gyártásával,
valamint alumínium profilok bérmegmunkálásával, aluszerkezetek bérgyártásával foglalkozik.

Tapasztalt szakembereinket a gyár
indításától folyamatosan tovább
képezzük mind a gépek, mind pedig
az alapanyagok alkalmazása, valamint
az új technológiai lehetőségek kihasználása, a piaci igényeknek való megfelelés érdekében.

A nagy hagyományokkal rendelkező,
90 éves múltra visszatekintő német 
Elumatec-től vásároltuk gyáregységünk
berendezéseit. Így a német precizitás
jellemzi a gyártósor gépeit, valamint a
szereléshez és a belső anyagmozgatáshoz szükséges üzemfelszereléseket.

Két év működés után mára országos
lefedettséget tudhat magáénak alumínium nyílászáró gyártó egységünk.
Szakértő vezetők irányítása mellett
minden nap arra törekszünk, hogy
az ALULAND-ban készülő professzionális nyílászárók hosszú évekig tudják
majd szolgálni ügyfeleink kényelmét.

A mindenből a legjobbat elvhez
ragaszkodva egy kiemelten fejlett gyártóbázist valósítottunk meg. Az eleganciát sugalló, széles funkcióválasztékot
megjelenítő termékenket egy speciális
szoftverben megtervezzük, majd ajánlatot készítünk.
Az ajánlatból megrendelés esetén
gyártmányterv készül, mely aztán
alapja lesz az automata gépeket
vezérlő programnak.

Elérhetőség:
6724 Szeged, Szatymazi u. 35.

+ 36 30 179-0973
Körmöczi Csaba

Aluland gyáregység vezető
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Az 1995-ben alakult asztalosipari
üzemünk szakmai múltja visszanyúlik
1976-ra. Ebből adódóan az épület-, és
bútorasztalos termékek gyártása a legjobb szakemberekkel történik.
Portfóliónkban megtalálható minden,
ami asztalos munkához kötődik, bútoroktól a nyílászárókig, lakberendezéstől a belsőépítészetig, klasszikustól a
modernig. Könnyedén bánunk a tömör
faanyaggal, a laminált bútorlappal,
rétegelt lemezzel, furnérral egyaránt.
Sokrétű munkánkból adódóan, megrendelőink is széles skálát képviselnek:
magánszemélyek, iskolák, óvodák, üzletek, templomok, irodaházak, önkormányzatok, stb. Azt a filozófiát valljuk,
miszerint „a partnereink igényeinek
gyors, pontos, kiemelkedő minőségű
kielégítésével, folyamatosan fejlődve
meghatározó - bizonyos területeken
vezető – pozíciót tudjunk kialakítani.”

2019-ben asztalosüzemünk elektromos hálózatát korszerűsítettük;
50 kW-os napelemes rendszert
telepítettünk.
A 2020-as évben új professzionális
asztalosipari gépek megvásárlásával (táblafelosztó CNC, függőleges
fúró-maró CNC, kontakt csiszoló,
korpuszprés, csapozó CNC stb.)
tudtuk bővíteni termelési kapacitásunkat.
Szakembereink együttvéve több
évtizedes szakmai múlttal és
tapasztalattal rendelkeznek, így
magas szinten és minőségben
tudják előállítani a megrendelő által
kívánt termékeket.

Cégünk az MSZ EN ISO 9001:2005 szabvány
követelményeinek megfelelően működik.

Elérhetőség:
6800 Hódmezővásárhely, Rárósi u. 116.

+ 36 30 137-8099
Kószó Gábor

Woodenland gyáregység vezető
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carboland.hu
aluland.hu
steelland.hu
woodlandbutor.hu

