
www

www.xintex-group.com



www

XINTEX® CSOPORT - MEGBÍZHATÓ ÉS 
BIZTONSÁGOS MEGOLDÁSOK AZ IPARI 
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS TERÜLETÉN

A XINTEX-CSOPORTHOZ 
TARTOZÓ CÉGEK
Termékeinket Csehországban, Szlovákiában, Magyarországon, 
Szlovéniában és Horvátországban forgalmazzuk. E cégek 
együttese az adott helyzetre szabott megoldások fontos és 
szakavatott szolgáltatójává teszi csoportunkat.

FELKÉSZÜLTSÉG, AMELY 
GYŐZELEMRE VISZ
Erősségünket a csúcstechnológiájú know-how-val 
rendelkező, tapasztalt, kiváló felkészültségű és odaadó 
területi képviselőink, valamint az egyedi igényekre szabott 
megoldásaink jelentik.

TERMÉKVÁLASZTÉKUNK: 
LENYŰGÖZŐ RUGALMASSÁG
Széles termékválasztékunk mindig megfelelő megoldást kínál 
azokra a napi kihívásokra, amelyekkel a különböző iparágakból 
érkező felhasználóink szembenéznek. Cégünk kutatással és 
fejlesztéssel foglalkozó részlege magas fokú műszaki 
szakértelemmel rendelkezik, feladata új termékek kifejlesztése 
az egyedi igényeknek megfelelően.

KÜLDETÉSÜNK
„Minőség alkotása innovációval”: Folyamatosan újításra 
törekszünk. Ehhez középpontba állítjuk azokat a napi 
kihívásokat, amellyel vevőink szembenéznek, ugyanakkor 
ügyelünk a termékeink használatára vonatkozó személyes 
biztonságra is. Ez jelenti sikerünk alapját, ezzel nyilvánítjuk 
ki gazdasági és társadalmi felelősségvállalásunkat vevőink 
és munkatársaink felé is.

JÖVŐKÉPÜNK
„A technológia és a minőség szempontjából vezető 
szerepet szeretnénk betölteni fő piacainkon.” Ezért csak 
olyan technológiai és termékfejlesztéseket támogatunk, 
amelyek eredményeként versenyelőnyre teszünk szert az 
általunk kiszolgált piacokon.

A XINTEX-csoport alapvető képessége a
közvetlen értékesítéssel kapcsolatos
felfogásában érhető tetten. Cégünk az ipari 
tisztítás és karbantartás számára gyártott kiváló 
minőségű termékek szakértője. Termékeinket 
Európa-szerte használják a gazdasági élet szinte 
valamennyi területén dolgozó szakemberek.

A professzionális ipari tisztítás és karbantartás 
terén szerzett sokéves tapasztalatnak 
köszönhetően, a csoport képes a legmagasabb 
vevői elvárásoknak is megfelelni, és rugalmasan 
alkalmazni az új technológiákat és minőségi 
előírásokat. A  XINTEX egyet jelent a felkészültséggel, 
a megbízhatósággal és a rugalmassággal.

Az Egyesült Államokban alapított cégcsoport 
központi irányítását az osztrák vállalat végzi, 
feladata pedig a vevők szakszerű támogatása, 
és ezzel együtt az egyedi piacok sikeres 
kiszolgálása.



MAGAS SZíNVoNALú, INNoVATíV TERMÉKEINK 
ÉS LELKES MUNKATÁRSAINK EGYÜTTESEN 
EREdMÉNYEZIK VEVŐINK ELÉGEdETTSÉGÉT.
Walter Gammer vezérigazgató és a Xintex tulajdonosa

CÉGÜNK FILOZÓFIÁJA
Vevői elégedettség
Tevékenységünk fókuszpontjában a következetesen 
alkalmazott vevőközpontúság áll. Az igazi vevői elégedettség 
alapját a megbízhatóság, a magas minőségi színvonal, 
valamint a szavahihetőség és a bizalom képezi.

A legjobb technológia
Folyamatosan dolgozunk azon, hogy erősségeink még 
szilárdabb lábakon álljanak, hogy vevőinknek a jövőben is 
kiválasztott elsőrendű üzleti partnerei maradhassunk.

A legkiválóbb minőség
A minőség a fejünkben születik. A legkiválóbb minőségre 
való törekvés alapvető szerepet játszik cégünknél.

A legjobb munkatársak
A kiváló személyes teljesítmények alapja a képzés, a 
motiváció és a munkahelyi megelégedettség. Társaságunk 
filozófiájának lényeges részét képezi munkavállalóink 
szakmai előmenetelen és kihívásokon keresztül megvalósuló 
fejlődési lehetőségének biztosítása.
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A XINTEX HUNGARY 
ERŐSSÉGEI
Széles termékválaszték 
Egyedi igényekre szabott megoldásainkkal minden szükségletet 
kiszolgálunk a gazdasági élet bármely területén végzett ipari 
tisztítási és karbantartási műveletek széles köre tekintetében.

Minőség
Nagy hangsúlyt fektetünk termékeink kiváló minőségére, 
hogy megfeleljünk vevőink igényeinek.

Szolgáltatás
Az ország valamennyi pontján a vevők rendelkezésére álló, 
feladatuknak elkötelezett műszaki-kereskedelmi tanácsadók 
nem csak bemutatják termékeinket, de tanácsokat is adnak 
közvetlenül a telephelyen.

Gyorsaság
A kifinomult rendelési folyamat és a több mint 99%-
os első kiszolgálási fok biztosítja, hogy megfeleljünk a 
vevői igényeknek a rövid átfutási idő és a pontos időre 
történő kiszállítás tekintetében.

Műszaki segítségnyújtás
Részletes műszaki tanácsokat és pontosan olyan segítséget 
nyújtunk, amelyre vevőinknek szüksége van.

Innováció 
A Xintex Hungary megkülönböztető jegye az aktuális 
piaci igények innovatív termékmegoldásokká való alakításában 
szerzett sokéves tapasztalat. A cég így garantál optimális 
és újító megoldásokat vevőinek.

Tapasztalat 
A Xintex Hungary rendelkezik azzal a szakértelemmel és 
széles körű tapasztalattal, amely a szakmai szolgáltatásokhoz, 
valamint az ipari tisztítási és karbantartási folyamatok 
terén szükséges.

A Xintex Hungary Kft-t 1994-ben alapították a
Xintex csoport termékeinek kizárólagos 
magyarországi forgalmazójaként. A cég azóta is
töretlenül fejlődik, ma már egész Magyarországon 
a gazdasági élet szinte minden területén 
tevékenykedő vállalkozások szakmai partnere 
az ipari tisztítás és karbantartás terén.

A Xintex Hungary egyet jelent a felkészültséggel, 
a megbízhatósággal és a rugalmassággal. A 
kiváló know-how-val rendelkező, elsőrendűen
kiképzett munkaerő és az egyedi igényekre szabott 
megoldásai azok, amelyekkel kiemelkedik 
versenytársai közül.

XINTEX HUNGARY - 
A XINTEX CSoPoRT TAGJA:
AZ ÖN HoZZÁÉRTŐ PARTNERE AZ IPARI 
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS TERÜLETÉN
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MINDEN IGÉNYT KISZOLGÁLÓ 
EGYEDI MEGOLDÁSOK
A Xintex Hungary ismeri a vevői igényeket, és 
mindig megtalálja a megfelelő megoldást.

Cégünk ipari tisztításhoz és karbantartáshoz 
kínál termékeket, ezen kívül  más innovatív
termékekkel áll vevői rendelkezésére. 
Termékeinket 7 csoportra oszthatjuk.

TERMÉKCSOPORTOK 
TISZTÍTÓK ÉS ZSÍRTALANÍTÓK
A tisztítók és zsírtalanítók teljes skáláját kínáljuk, amelyek 
egyaránt alkalmasak ipari, valamint javítási és karbantartási 
alkalmazásokra. Készletünk rendkívül innovatív és hatékony 
aeroszolokat, valamint folyékony mosó- és oldószereket 
tartalmaz, amelyek minden tisztítási igényt kielégítenek. 

SZANITEREK 
Megbízható, biztonságos és hosszú élettartamú termékeket 
kínálunk, amelyek könnyen alkalmazhatók. Termékeink a 
legkülönbözőbb felhasználási területeken -  mint az egészségügy,
a sport, a vendéglátás, az oktatás és a szórakoztatás - 
alkalmazhatóak a kellemetlen szagok semlegesítésére 
és légfrissítésre.

FELÜLETVÉdELEM ÉS FELÜLETKEZELÉS
Különböző bevonatokat kínálunk védelemre, tömítésre, 
szigetelésre és korrózió-megelőzésre, amelyek kiváló 
ellenálló képességgel rendelkeznek vegyszerekkel és 
nedvességgel szemben.

KENŐANYAGoK ÉS AdALÉKoK
A gyártás, karbantartás és kereskedelem területén dolgozó 
szakemberek a Xintex Hungaryhez fordulnak, ha kiváló
minőségű kenőanyagra van szükségük. A legkiválóbb 
összetevőkből készült, azonnal rendelkezésre álló 
kenőanyagaink segítenek a leállási idők elkerülésében, és 
növelik az üzemi hatásfokot.

ELEKTROMOS KARBANTARTÁSI ANYAGOK
A terület szakértőiként olyan innovatív megoldásokkal 
állunk rendelkezésére, amellyel időt és pénzt takaríthat 
meg a villamos berendezések karbantartásánál.

EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG
A Xintex Hungary a személyes egészséggel és biztonsággal 
kapcsolatos termékekre vonatkozó innováció frontvonalában 
áll, hogy vevői biztosak lehessenek: elősegítették dolgozóik 
védelmét.

ESZKÖZÖK
Meglévő termékpalettánkat a Xintex Hungary leginkább 
ajánlott termékeivel együtt használható eszközök egészítik ki.
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XINTEX HUNGARY KFT
Porcelán u. 2.
1106 Budapest
Tel.  (+36-1) 262-1307
Fax (+36-1) 260-6144
xintex-hu@xintex-group.com
www.xintex-group.com

XINTEX GROUP

XINTEX, spol. s r.o.

NOVO - TECH d.o.o.

NOVO-SYSTEMS d.o.o.

XINTEX HUNGARY KFT

XINTEX Slovakia, s.r.o.

FULL oF INNoVATIoNS 
THRoUGHoUT EURoPE

www.xintex-group.com


