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Despre noi
Scopul grupului ADIX este ca prin activitatea desfășurată să reducă cheltuielile de aprovizionare (TCA-Total Cost of
Acquisition) și costul total de proprietate (TCO-Total Cost of Ownership) ale partenerilor săi, contribuind astfel la consolidarea
situației lor economice și la creșterea eficienței activității lor.
Grupul ADIX este un distribuitor important de produse de prim-montaj, mentenanță și materiale adiționale din Europa
Centrală. Acesta dispune de 13 puncte de lucru, situate în 8 oraşe din România şi 5 din Ungaria favorizând o deservire strategică.
Produsele distribuite de ADIX sunt: rulmenţi şi accesorii, tehnică liniară, cuplaje, curele şi lanţuri de transmisie, roţi şi
role, echipamente pneumatice, elemente de etanşare, organe de asamblare, scule de mână, adezivi industriali, materiale
abrazive, echipamente de protecție, lubrifianţi, scule şi dispozitive de montaj, aparatură de diagnosticare.

ADIX în cifre
Experiența noastră acumulată în aproape trei decenii numară anual peste:

7000
clienți deserviți

500.000
rulmenți vânduți

ADIX
Totul pentru industrie...

5.000.000
produse tehnice
vândute

300.000

2000

roți și role
vândute

metri ghidaje
liniare debitate

40.000

250

perechi de pantofi

furnizori
interni și externi

de protecție

Reducerea costurilor
În calitate de companie orientată către client, Adix Technik, adoptă o politică de produs eﬁcientă pentru a deservi și anticipa
necesitățile ﬁecărui client.
Foarte des, partenerii noștri nu au suficient timp pentru analiza TCO a unui produs, deși anticiparea corectă a costurilor
ulterioare achiziției este esențială în procesul de selecție și achiziție a unui produs sau serviciu. Pentru multe tipuri de achiziții,
analiza TCO găsește o foarte mare diferență între prețul de achiziție și costurile întregului ciclu de viață.
Responsabilitatea noastră este să găsim oportunități de reducere a acestor cheltuieli. În fiecare companie achizițiile
îndeplinesc o funcție importantă, reprezentând un proces complex care are nevoie de pachete integrate de soluții de la un singur
furnizor, pentru a-și putea eficientiza activitatea zilnică și optimiza costurile contribuind astfel la creșterea profitabilității companiei.
Rolul nostru este de a susține un nivel sporit de fiabilitate și de a optimiza costurile prin produsele de calitate superioară și
serviciile adiționale furnizate.

Produse de prim montaj și mentenanță
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Rulmenți, lagăre, articulații

Tehnică liniară

Alte branduri: SKF, TIMKEN, NTN-SNR, KOYO, EZO, ASAHI, NSK, NACHI,
PERMAGLIDE, ROLLWAY, MISUMI, IBC, ZVL, ZKL, URB, ISB, ZEN, NKE,...

Alte branduri: BOSCH REXROTH, SCHNEEBERGER, SKF, NSK, FLI,

Curele de transmisie

Lanțuri de transmisie

Alte branduri: MITSUBOSHI, HABASIT, GATES,...

Alte branduri: RETEZY VANBERK, REXNORD, ATS, SIT, SATI,...

Cuplaje

Roți și role

THOMSON, ROLLON, IGUS, TBI,...

Alte branduri: LIV, ALEX CASTORS, LAG, RHOMBUS, DC CANDIA ROUTE

Echipamente pneumatice

Alte branduri: FESTO, PARKER,...

Elemente de etanșare

Produse adiționale
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Produse pentru întreținere

Materiale auxiliare chimice

Alte branduri: MOL, PRISTA,...

Organe de asamblare

Materiale abrazive

Alte branduri: TYROLIT, ZTOOLS, DEERFOS, TOROFLEX,...

Încălțăminte de protecție

Îmbrăcăminte de protecție

Alte branduri: KARIBAN, GILDAN, ANVIL, SOL’S, UTT EUROPE,...

Articole de protecție

Scule de mână

Alte branduri: BOHRCRAFT, TIVOLY, KRONUS, STAYER, EKLIND, YATO,
PROJAN, KENNEDY, DEWALT, YAMOTO, BOSCH, HANS,...

Produse customizate
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Debitări șine rotunde și profilate

Debitări și prelucrări curele

Efectuăm prelucrarea ghidajelor liniare, conform
cerințelor partenerilor, prin debitare, strunjire, frezare
și inserare de găuri și filete radiale sau axiale.

Conform cerințelor partenerilor efectuăm debitări
de curele dințate, late și Poly-V, șlefuire, frezare și
perforare curele, lipire curele termosudabile.

Lanțuri speciale

Produse de etanșare speciale

Pe baza desenului tehnic furnizat de client
customizăm lanțuri transportoare speciale, conveioare
și alte accesorii pentru acestea: roți de lanț și atașamente.

În baza unui desen tehnic sau a unei mostre putem
customiza orice tip de garnitură, atât pentru întrebuințări
speciale, cât și rezistente în medii sau temperaturi extreme.

Personalizare echipamente

Proiecte speciale

Personalizarea echipamentelor se realizează prin
imprimare digitală, transfer termic, serigrafie sau brodare
în funcție de necesitățile clientului.

Ř Cărucioare metalice pentru transport mărfuri
Ř Orice tip de indicatoare de securitate SSM/PSI
Ř Ambalaje din carton personalizate în tiraj limitat

Servicii pentru optimizarea costurilor
Ř Automate industriale

Ř Gamă largă și diversificată de produse

Ř Contract anual

Ř Acoperire națională

Ř Sistem EDI

Ř Gestionarea pieselor de tip C

Ř Magazin online

Ř Consultanță și training tehnic
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Centru logistic Oradea
str. Matei Corvin nr. 30
Tel: +40 259 475 449
Mobil: +40 786 448 049
Fax: +40 259 406 426
info@adix.ro
Arad
Str. Andrei Șaguna nr. 32, ap. 2
Tel: +40 357 805 825
Mobil: +40 786 448 048
arad@adix.ro

Baia Mare

București

Constanța

Bd. Decebal nr. 11A
Tel: +40 262 211 085
Mobil: +40 727 734 311
baiamare@adix.ro

Șos. Giurgiului nr. 55, sector 4
Tel: +40 214 048 189
Mobil: +40 786 390 429
bucuresti@adix.ro

Șos. Mangaliei nr. 93, parter
Tel: +40 241 606 604
Mobil: +40 786 390 436
constanta@adix.ro

Brașov

Cluj Napoca

Sibiu

Șos. Cristianului, capăt linie Stad.Mun.
corp B, pav. P16
Tel: +40 268 510 402
Mobil: +40 786 390 437
brasov@adix.ro

Str. București nr. 89
Tel: +40 264 424 991
Mobil: +40 727 734 319
clujnapoca@adix.ro

Șos. Alba Iulia nr.83
Tel: +40 369 435 107
Mobil: +40 727 734 939
sibiu@adix.ro

ADIX
www.adix.ro

www.tehnicaliniara.ro

www.lanturispeciale.ro

www.adixstore.ro
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