MUNKAVÉDELMI, MÛSZAKI FEJLESZTÕ ÉS GYÁRTÓ SZÖVETKEZET

Te v é k e n y s é g ü n k

MUNKAVÉDELMI, MÛSZAKI FEJLESZTÕ ÉS GYÁRTÓ SZÖVETKEZET

Elérhetõségeink
Információkérés és megrendelés
a területéhez közel lévõ márkaképviselettõl.

Kézvédelem

Hallásvédelem

Lábvédelem

Védõruházat

Borsod-Abaúj-Zemplén megye:

Légzésvédelem
Csongrád megye:

Pest megye:

Védõruházat
Somogy megye:

Szem- és
arcvédelem
Fejvédelem

CÉGISMERTETÕ

Márkaboltok:
Baranya megye:

Leesés elleni
védelem

MUNKAVÉDELMI, MÛSZAKI FEJLESZTÕ ÉS GYÁRTÓ SZÖVETKEZET

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye:

ADÉLÁDÁM BT.
7621 Pécs, Király u. 50.
Telefon: +36 72 570-145
Fax: +36 72 570-147
E-mail: adeladambt@invitel.hu
BIZZO BT.
3516 Miskolc, Apátsági u. 40.
Telefon: +36 46 315-935
E-mail: bizzo@chello.hu
ISOGÉN HUNGARY KFT.
6800 Hódmezõvásárhely,
Szántó K. J. u. 100.
Telefon: +36 62 533-588
Fax: +36 62 533-589
E-mail: isogen@axelero.hu
1077 Budapest, Izabella u. 30.
Telefon: +36 1 342-1358
Fax: +36 1 342-4521
INDEX BT.
8700 Marcali, Rákóczi Ferenc u. 25-27.
Telefon és Fax: +36 85 410-491
E-mail: papp.jarmu@axelero.hu
4700 Mátészalka, Balassi B. u. 38/c.
Telefon: +36 30 361-7565 +36 70 389-8394

1095 Budapest, Soroksári út 164.
Tel.: 281-1945, 281-1946 Fax: 281-1947
vektor@vektorsz.hu www.vektor-safety.hu

A VEKTOR Szövetkezet cégfilozófiája:

“Biztonság az életért
Megbízható védelem - az élet biztonsága”
A VEKTOR Szövetkezet kezdettõl (1987) fogva küldetésének tekintette a
nemzetközi szakmai információk elterjesztését és átadását hazai partnerei számára.
Célunk, hogy a partnerek igényeinek megfelelõ, minõségi, biztonságos és korszerû
eszközöket gyártsunk és forgalmazzunk, melyek az egyéni védõeszközök területén
“tetõtõl - talpig” védelmet biztosítsanak.

Cégtörténet
1987-ben az Országos Munkavédelmi Tudományos Kutató Intézet szakmai mûhelyébõl kivált csapat hozta létre a VEKTOR Munkavédelmi, Mûszaki Fejlesztõ és
Gyártó Szövetkezetet. 1992-ben a Szövetkezet Szegeden létesített varrodát, melyet
azóta is folyamatosan bõvít, korszerûsít. Nem sokkal ezután a budapesti Soroksári
úton vásárolt a szövetkezet ingatlant, ahol mindmáig mûködik a VEKTOR központja, bemutatóterme, s az igényes vásárlást, beszerzést lehetõvé tevõ raktárbázisa. A
születésekor 164 ezer forintos magántõkével rendelkezõ VEKTOR Munkavédelmi,
Mûszaki Fejlesztõ és Gyártó Szövetkezet mára milliárdos forgalmat bonyoIító, az
innovációban ismert társasággá nõtte ki magát. A VEKTOR számára kiemelten
fontos azok életbiztonsága és egészsége, akiket közel húsz esztendeje öltöztet.
Számíthat ránk!

Hogyan dolgozunk?

Kereskedelem

A magyar piacon betöltött vezetõ szerepünk, illetve nemzetközi kapcsolataink
lehetõvé teszik, hogy az Ön és cége számára partnerek lehessünk a vásárlási
szándék elsõ megnyilvánulásától a kiszállításig, illetve azt követõen is.

A VEKTOR Szövetkezet a nemzetközileg is ismert partnereivel együttmûködve
törekszik a külföldön megjelenõ új munkavédelmi eszközöket, fejlesztéseket
Magyarország honosítani. Világviszonylatban ismert alapanyag- és késztermékgyártó cégek termékeit dolgozzuk fel, illetve forgalmazzuk. Kereskedelmi
munkánk eredménye, hogy hosszú távú egyûttmûködés jött létre a munkavédelem
nemzetközileg is ismert és elismert külföldi cégeivel.

Cégünk szakmai stabilitása, kereskedelmi biztonsága megengedi, hogy rugalmas
együttmûködésben dolgozzuk ki a megrendelõ számára legmegfelelõbb hosszú
távú kapcsolatot. Nem a márka védjegyét, hanem az ahhoz társuló szakmai kondíciókat kívánjuk értékesíteni.

Kutatás, fejlesztés
Mérnökeink, szakembereink és a velünk együttmûködõ szakkmai mûhelyek, laboratóriumok bármikor készek az egyszerû, vagy akár bonyolultabb innovációt
kivánó igények kielégítésére is. A felmerülõ elvárásoknak megfelelõen új eszköz,
munkavédelmi viselet vagy komplex munkabiztonsági rendszer kialakítása,
valamint mindezek gyártása, kivitelezése egyaránt cégünk profiljának szerves
része. Szellemi és innovációs tõkénk garanciát jelent a kisebb volumenû és a multinacionális cégek számára egyaránt a hosszú távra tervezhetõ, termékek és termékrendszerek beszerzésében.

Gyártás
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Védõruházat, munkaruházat, valamint formaruházat gyártása és forgalmazása.
Egyéni védõeszközök: fejvédõ, arcvédõ, szemvédõ, légzésvédõ, hallásvédõ,
kézvédõ, lábvédõ valamint lesés elleni eszközök forgalmazása.
Teljes tevékenységi körre kiterjedõ szaktanácsadás, termék és szolgáltatásfejlesztés.
Export, import tevékenység: Nemzetközileg is ismert és elismert partnereinkkel
együttmûködve törekszünk a külföldön megjelenõ új munkavédelmi eszközöket,
fejlesztéseket Magyarországon is meghonosítani.
A kereskedelmi munkánk eredménye, hogy a felsorolt világcégekkel eredményes,
hosszú távú együttmûködés jött létre: HAIX, HECKEL, DUNLOP, UVEX - lábvédelem, KLOPMAN, DU PONT, GORE TEX, NOMEX - védõruházati alapanyag,
PROTECTA - leesés elleni védelem, UVEX arcvédelem, fejvédelem, szemvédelem,
lábvédelem, MARIGOLD kézvédelem, 3M légzésvédelem területén.

Nem kell aggódnia, mert tõlünk MSZ EN ISO 9001 szerint minõsített terméket kap!

A VEKTOR Szövetkezet munkatársai segítenek, hogy Ön és Cége megismerhesse a
szabványokat, a jogszabályokat, valamint a munkavédelmi, munkabiztonsági rendelkezéseket, alkalmazásukat.

A VEKTOR Szövetkezet üzemében a legkorszerûbb gyártási eljárásokkal állítjuk elõ
termékeinket. Ehhez a legszigorúbb belsõ, minõségellenõrzési normarendszer társul. A próba- és tesztkövetelmények érvényesítése, a munkavédelmi-munkabiztonsági termékek esetében a mindennapos gyakorlat része. Mindezt tarrúsítja, hogy a
Vektor Szövetkezet Magyarországon egyedüli tagja a Nomex® Minõségi programnak lángálló védõruházatok gyártására vonatkoztatva!

A VEKTOR Szövetkezetfilozófiája, hogy a védõ-, munka-, formaruháival, illetve az
általános és speciális igényeket kielégítõ egyéni védõ eszközeivel az ártalmas
behatások ellen óvjon.

A Nomex® a hõvédelem területén a legszélesebb körben alkalmazott alapanyag.
Használata kiterjed az ûrhajózástól a Forma-l-pilótákig, beleértve az ipari,
tûzoltósági, katonai és rendõrségi felhasználást.

2001. évtõl a NATO AQAP 110 minõségbiztosítási rendszert is alkalmazzuk.

Az Európai Uniós csatlakozással még fontosabbá, idõszerûbbé vált a nemzetközi
szakmai információk elterjesztése és megismertetése Magyarországon.

Referenciáink:

Minõségbiztosítás = garancia
Partnereink magasabb fokú kiszolgálása érdekében 1996. évtõl bevezettük az MSZ
EN ISO 9001-es minõségbiztosítási rendszert és ezt azóta minden évben auditáltatjuk.

A ruhadarabok kialakítása ugyanolyan fontos, minta megfelelõ anyag kiválasztása.
A DuPont bevezetett egy széles körû minõségbiztosítási programot. A Nomex®
Minõségi Program tagjai (alapanyaggyártó és konfekcionáló cégek) biztosítják a
garantált minõséget.
A program szigorú követelményeket támaszt a hõ- és tûzvédelemmel, az élettartammal, az esztétikai megjelenéssel és kialakítással szemben.

Együttmûködõ partnereink:

Logisztika
Budapesti raktárbázisunkon és bemutatótermünkben, valamint a VEKTOR
Szövetkezet központjában a legszélesebb körû információs és informatikai támogatás mellett tájékozódhat termékeinkrõl és szolgáltatásainkról. A nemzetközi és
hazai jogszabályok, szabványok és követelmények ismeretében elektronikus,
telekommunikációs úton és természetesen személyes találkozás keretében is segítségére lehetünk a legkedvezõbb kereskedelmi konstrukció kialakításában.
Partnereink kiszolgálását részben a központi raktárbázisunkról, részben az egyre
bõvülõ márkaképviseleteinkben és a budapesti kiskereskedelmi üzletünkön
keresztül végezzük.

