
Equipped for tough jobs

The Expertise 
Collection.
EUROKRAFT. Ezek a termékek bírják.
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Több mint 75 éve mindent megteszünk a vállalatok 
ellátásáért. A szakértelem, a minőséghez való érzék,  
az irodai és üzemi felszerelés iránti szenvedély - mindez 
megtalálható a mi saját EUROKRAFT márkánkban.  
Ennek eredménye az időtálló termékek kínálata. A  
munka hétköznapi világának ugyanúgy megfelelnek, 
mint az Ön igényeinek. 

A legjobb hír, hogy az EUROKRAFT-nál választhat a 
márkás minőségű, kedvező árú modellek és a bizonyos 
pluszt nyújtó prémium modellek között. Ami viszont 
minden terméknél megvan: a garancia. amely három,  
illetve legalább tíz évvel meghaladja a minimális törvényi 
követelményeket.

EUROKRAFT. 
The Expertise 
Collection.

Semmi nem  
állítja meg őket.
Ezért Önnek olyan termékekre  
van szüksége, amelyek bírják.
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EUROKRAFT 
EUROKRAFTbasic és EUROKRAFTpro – minden igényhez megkapja a megfelelő 
terméket. Mutatunk egy kis választékot a szállítás, a raktározás, az üzem, a 
környezet és az iroda világából.

EUROKRAFTpro e-modul NEO 
Egy termék, számos lehetőség: fedezze fel az innovatív EUROKRAFTpro 
E-Modul NEO-t.

Amire szükségünk van: fenntarthatóság 
Megpróbáljuk a CO2-lábnyomunkat a lehető legalacsonyabb szinten tartani. 
Tudjon meg többet a filozófiánkról és arról, hogy mi rejlik az activeGREEN-címkénk 
mögött.

1.
2.
3.
4.

Ezt kínáljuk az  
Ön számára.

A KAISER+KRAFT saját gyártás 
Az EUROKRAFT termékek egy része saját gyártásban készül. Az egyik központi 
szolgáltatás a termékek egyedivé tétele. Olvassa el, hogy milyen sokszínű 
lehetőségei vannak.
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Fenntartható  
termékek és  
folyamatok

Made in Germany 
prémium minőség

Fejlesztési és  
gyártási kompetencia 

1954 óta

A Düsseldorf mellett Haanban lévő KAISER+KRAFT saját 
gyártókapacitásunkban számos EUROKRAFT termékün-
ket magunk fejlesztjük és gyártjuk 1954 óta. Mégpedig 
a legmagasabb szintű minőségi és fenntarthatósági 
szabványoknak megfelelően.

A sorozatgyártásunk mellett a rugalmas folyamatok és a 
saját fejlesztési részlegünk által a legkülönfélébb egyedi 
gyártásokra is lehetőséget nyújtunk. Lehet szó a termék 
színéről, a beállított méretekről vagy akár teljes egyedi 
modellekről: mi mindezt lehetővé tesszük. Támasszon 
nekünk kihívást.

A KAISER+KRAFT 
saját gyártás.

Made in Germany gyártási kompetencia.



+
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Egyedi méretek
Egy meglévő terméket szeretne a saját 
igényeihez igazítani? Nagyobbat, kisebbet 
szeretne, esetleg néhány extrát is hozzá? 
A kívánságainak szinte semmi nem szabhat 
határt.

Egyedi modellek
Ha nem talál megfelelő terméket a 
kínálatunkban, akkor egyszerűen kifejlesztjük 
Önnek. A termékeket az alapoktól fogva 
újonnan tervezzük és gyártjuk. Ennél csak az 
ujjlenyomatok egyedibbek.

Egyedi színek
Azt szeretné, ha az új EUROKRAFTpro 
termékei nemcsak a minőségükkkel 
emelkednének ki, hanem színben is feltűnés 
nélkül illeszkednének cégéhez? Nem 
probléma. Szinte minden RAL szín elérhető. 
Melyiket választja?

Nálunk a 
különleges 
az alap.
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Ha az olcsó termékeket folyamatosan kifogásolni, 
javíttatni vagy cseréltetni kell, akkor lehet, hogy a végén
nagyobb árat fi zet értük, ráadásul még a környezetet 
is terheli. Ezért kínáljuk Önnek az EUROKRAFTbasic 
modelleket vonzó áron, amelyek nemcsak az árukkal, 
hanem a minőségükkel is lenyűgözik az embert. Erre 
a szavunkat adjuk - és a jogszabályi előírások által 
előírtnál hosszabb garanciát.

Mert az olcsót nem 
engedheti meg 
magának az ember.

Márkás minőség, csúcs áron.
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Néha arra van szükség, hogy nagyobb, robusztusabb 
vagy egyénibb legyen. Ha olyan termékekre van szüksége, 
amelyek a legnagyobb terheléseket is kibírják, akkor az 
EUROKRAFTpro a megfelelő választás Önnek. Hogy mire 
hagyatkozhat? Minőségi anyag, precíz megmunkálás és egy 
olyan garancia, amely szinte keresi a párját. Ráadásul a 
termékeket teljesen a saját igényeire igazíthatja. 

Csúcsteljesítmény a 
csúcsigényekhez.

Prémium minőségű termékek.



Szállítás
EASY platós kocsi

Iroda
JUPITER irodai forgószék

Környezet
Pedálos hulladékgyűjtő

Minden igénynek
megfelelő
EUROKRAFTbasic
termékek.

Válogatás az EUROKRAFTbasic 
választékunkból.



Raktár
Alumínium állólétra

Üzem
GREY műhelydaru

Megbízható minőség
Szigorú KAISER+KRAFT standardok alapján 

fejlesztettük és gyártottuk.

Gyors elérhetőség
Mindig raktáron, gyorsan szállítható.

Kiváló ár
Verhetetlen ár-érték arány.

kaiserkraft.hu/eurokraftbasic



Prémium minőség
Az anyag, megmunkálás és a funkcionalitás 
megfelel a legnagyobb igényeknek. Intenzív 

felhasználásra.

Tervezésbiztonság
Vásárlás után 5 év ügyfélszolgálat, kiváló 

pótalkatrész-ellátás. 

Egyedileg alakítható
Számos termék az Ön igényeinek 

megfelelően állítható be.

Környezet 
Takarítóállomás

Üzem 
Szerelőkocsi

kaiserkraft.hu/eurokraftpro



Szállítás 
Csúszótalpas GO molnárkocsi

Raktár 
Nehéz terhek billenőtárolója

Iroda 
V4 irodai forgószék

Minden igényre  
a megfelelő  
EUROKRAFTpro 
termék.

Válogatás az EUROKRAFTpro  
választékunkból.



++
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Az E-Modul NEO olyan elektromos hajtás, amely egyesíti 
az ergonómiát, a munkabiztonságot és a rugalmasságot. 
Lehetővé teszi a terhek könnyebb mozgatását, ami 
tehermentesíti a munkatársakat és összességében 
biztonságosabbá teszi a munkát.

Ebben az a különleges, hogy az E-Modul NEO-t egyenként 
megvásárolhatja, és felszerelheti vele az eszközparkját 
képező kocsikat. Megrendelhet közvetlenül is, a saját 
készítésű EUROKRAFTpro termékeinkkel kombinálva. 

A sokoldalú 
tehetség.
Fedezze fel az innovatív
EUROKRAFTpro E-Modul NEO-t.

Nagy teljesítményű
Lítiumionos cserélhető akkumulátoros rendszer 
az állandó üzemeltetéshez. Az akku üzemideje 
akár 8 óra is lehet. Töltésszint-kijelzés.



+
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 Egyszerű
Akár 500 kg-os teherbírásával az
elektromos meghajtás biztonságos
és fáradásmentes munkát tesz 
lehetővé.

Biztonságos
A fokozatmentes, kúszó funkcióval
ellátott sebesség-szabályozó 
révén. Beépített duda és hasi 
gomb a hátramenet során való 
becsípődés elleni védelemhez.

Kényelmes
Modern bluetooth technológia a 
vezetékmentes összeszereléshez, így a 
zavarmentes fl ottaüzem garantálható.



www.blauer-engel.de/uz13
· salzfrei

· schützt Böden, Wasser und Pflanzen

Újrahasznosított anyagokból készült vagy fenntartható forrásokból 
származó termékek valamint biológiailag lebomló termékek.

activeGREEN: a fenntarthatóbb termékekre vonatkozó jelölésünk.
Fontos Önnek a fenntarthatóság? Akkor figyelje az áruházunkban az activeGREEN címkét vagy 
látogasson el közvetlenül a kaiserkraft.hu/activegreen oldalra, ahol olyan termékeket talál,  
amelyek különösen fenntartható kritériumoknak felelnek meg vagy CO²-kompenzációval  
rendelkeznek.

Fenntarthatóság: amiben megbízhat. 
Hivatalos szervekkel ellenőriztetjük és tanúsíttatjuk magunkat.

Nagy energiahatékonyságú termékek.

Teljesen klímasemleges termékek.

Klímasemleges beszállítóktól származó termékek.

Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a CO2-lábnyomunk a lehető legkisebb 
maradjon. Az ide vezető úton már sokat értünk el: a KAISER+KRAFT Deutschland 
például már 2018 óta klímasemlegesen dolgozik. Azonban még mindig nem  
ott tartunk, ahol szeretnénk, így minden nap teszünk valamit azért, hogy még 
fenntarthatóbban gazdálkodjunk.

A legfontosabb részlet? 
A teljes egész.

Ezért a fenntartható termékek választékát  
folyamatosan bővítjük, és azokat az activeGREEN  
címkénkkel jelöljük meg.



Fenntarthatóan állunk  
a rendelkezésére.

Kérdése van? Keressen minket bizalommal! 
Telefonon és e-mail-en keresztül is elérhetőek vagyunk.

Elfogyott a névjegykártya? 
Csak telefonáljon vagy írjon:  
tel.: +36 (23) 513 823  
service@kaiserkraft.hu

Kövessen minket 



Itt találhat további 
információkat erről, valamint a 
teljes termék- és szolgáltatás-
kínálatunkat is.

Azt mondják, az ülés az új dohányzás. Éppen ezért 
rendkívül fontos, hogy a munkahelyek ergonomikusak 
legyenek. Például az EUROKRAFTpro P12 iróasztallal:

Önt semmi nem állíthatja meg! Ezért olyan termékeket kap 
nálunk, amelyek bírják a terhelést.

  Elektromosan állítható magasság 645 és 1275 mm között

Lágyindulás/stop, ütközésvédelemmel

  25 mm vastag asztallap, fehér színben

Váz alumíniumszínben, porszórt bevonattal

Ez az asztal jót 
tesz Önnek.

Állhat, ülhet mellette, nem 
csalódik benne.

A garanciával kapcsolatos ígéretünk 
Többet ígérünk Önnek, mint amennyit a törvény elvár: 

3 év garancia az EUROKRAFTbasic termékekre és legalább 
10 év garancia az EUROKRAFTpro termékekre.


