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Gyakran ismételt kérdések a szilikonok világában
Mivel foglalkozik a Bondex Kft. ?

Bondex Kft. 1991 -es alapítása óta, több mint negyed évszázada, szilikon termékek gyártásával és értékesítésével
foglalkozik. A gyártástechnológiák közül extruder , prés és transzfer technológiákkal  gyártunk auditált minőség és
környezetvédelmi ISO szabványok alapján.  több száz fajta kialakítású és méretű szilikonterméket, az ipari és
lakossági felhasználók számára.

Miért válasszam a szilikonból készült termékeket ?

A műanyag és gumi alapanyagú termékekkel ellentéteben, a HTV szilikon kaucsukból készült termékek

– kiváló termikus tulajdonságokkal rendelkezik, jó hő és hideg álló tulajdonságú,

– jó vegyszerálló  képességű anyag,

– kiváló elektromos szigetelő tulajdonságú,

– rugalmas, nagy flexibilitású és nem utolsó sorban UV és légköri ózon ellenálló anyagtulajdonsággal rendelkező
anyagok.

 

Ezen kitűnő anyag tulajdonságok ötvözete hosszú élettartammal párosul.

A szilikongumi termékek toxikus hatással nem rendelkeznek. Nagy anyagtisztaságuknak köszönhetően  általános
ipari , gyógyszer és élelmiszeripari,  egészségügyi , otthoni és hobbi célú alkalmazásokra egyaránt felhasználhatók.

Mekkora a minimálisan rendelhető mennyiség a szilikongumi termékekből?

Termékpalettánkból az általános méretű szilikontermékek széles választékát kínáljuk. Raktár készletről ,
folyóméteres termékek esetében egy méter, még a darabos árukból egy darab is vásárolható.

A raktári készleten nem szerepelő méretű, extrudálással gyártandó pl. szilikon csövek, tömítőprofilok és egyéb
termékek esetében a rentábilis termékgyártás miatt, a  minimum gyártási mennyiség termékfüggő, amit az adott
termék méter tömege,  anyagminősége és színe nagymértékben befolyásol. Ezért minden esetben a kalkulációt
követően gyártói ajánlatot küldünk az igényelendő termékről.

Préselt és transzferes eljárással készülő szilikon műszaki formacikkek esetében, meglévő gyártószerszámokkal
kérésre akár pár darabos tételeket is legyártunk .  A gyártási költséget a gyártott mennyiségre osztjuk, így a
termékár kisebb rendelési tételeknél  magasabb mint a nagy sorozatban gyártott termék egységára.

Egyedi szilikon terméket is gyártanak ?

Igen, termékgyártásunkat évről évre folyamatosan bővülő, egyedi igények alapján készített, extrudált préselt,
kalander és transzfer eljárással legyártott szilikontermékek alkotják. Cégünk nagy hangsúlyt fektet a folyamatos
gyártmányfejlesztésekre a saját termékválaszték bővítése érdekében. A széles termékkínálatunk ellenére gyakran
előfordul, hogy speciális tömítéstechnikai feladatok megoldására, vagy import gépek szilikon alkatrész pótlásához,
egyedi extrúdált szilikon tömítések vagy préselt formadarabok legyártása szükséges.
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Az igényelt termékről rendelkezésre álló műszaki rajz és hozott minta alapján, előzetes konzultációt, műszaki és
gyártástechnikai egyeztetést végzünk ügyfeleinkkel.

A megbeszélt műszaki paramétereket figyelembevétele mellett, szerszám tervezéssel és kivitelezéssel együtt,
vállaljuk az egyedi igényeknek megfelelő extrudált és préselt szilikontermékek gyártását. Keressen bennünket
elérhetőségeinken, hogy a műszaki probléma megoldásában segítségére lehessünk!

Mennyibe kerül a szilikon termék?

Szilikon  gyártmányaink termékárait az alábbi tényezők alakítják:

 

– a gyártószerszám vevő által történő biztosítása, vagy a termék legyártásához szükséges szerszámgyártás
kivitelezésének igénylése

– az adott felhasználási körülményekhez legmegfelelőbb szilikonkaucsuk típus választás

– a termékkel szemben támasztott hőállósági követelmény és hőstabilitás

– a gyártott termék minősége ( általános ipari, élelmiszeripari, egészségügyi minőségek ),

– alapszínben rendelt vagy színes kivitelű termék, valamint

– a gyártandó termék mennyisége.

 

A fentiek figyelembevétele mellett valamennyi rendelés alapján egyedileg gyártandó szilikongumi termékről előzetes
árajánlatot készítünk. Legfőbb célunk, hogy kedvező termék árainkkal, kiváló anyagminőséggel és pontos gyártási
határidővel, hosszú távú sikeres együttműködést valósítsunk meg ügyfeleinkkel. Árajánlat kérésével kérjük forduljon
kollégáinkhoz elérhetőségeinken.

Szilikon rendelés kérhető házhozszállítással?

Igen, cégünk az MPL  szerződött partnere. Így a kiszállítással megrendelt szilikon terméket  utánvételes
küldeményként tudjuk elküldeni a megadott címre.

Fontos: a szállítási díj minden esetben függ a rendelt termék általános vagy törékeny illetve terjedelmes jellegétől,
valamint annak súlyától és értékétől.

A megrendelt termék szállítási díjáról telefonon vagy e-mailben kap visszajelzést kollégáinktól.

A szilikon termékek vásárlása során, milyen fizetési és szállítási módok állnak rendelkezésre?

Ügyfeleink a termékek vásárlása során a következő fizetési módokat veheti igénybe:

– szilikon szaküzletünkben személyes vásárlás esetén: készpénzes és bankkártyás fizetés Az előre leadott, 20eFt
feletti értékű írásos megrendelések esetében díjbekérő alapján történő előre utalásos fizetési módra is van
lehetőség.

– kiszállítási és házhoz szállítási igénnyel megküldött megrendelések esetében,  áru átvételkor történő utánvételes
fizetési mód, valamint a 20eFt feletti rendelési értékeknél díjbekérő alapján, előre utalt banki fizetési mód
választható.

2/3



– szerződéses ügyfeleinknek , törzsvásárlóinknak és a minősített új partnereinknek halasztott  banki átutalást
tudunk biztosítani.

Hol kapható szilikon termék , hol tudom megvásárolni a szilikon termékeket?

Bondex Kft. raktárkészleten található szilikontermékei, személyesen az alábbi címen vásárolhatók meg:

Szilikon termék szaküzlet, címe:  1078 Budapest, Murányi utca 48.

Tekintettel arra, hogy a raktári termékek  forgóraktár jelleggel vannak készleten, konkrét igény esetén az aktuális
készletünkről érdeklődjön ügyfélszolgálatunkon.

Szilikon bolt telefonszámai : 06 1 273 0504  ,  06 1 220 9177  ,  06 1 221 9212

Online vásárlás szilikon webshop áruházunkban történhet személyes áruátvétel vagy MPL utánvételes csomagban
történő kiszállítás igénylése mellett.

Mikor lehet átvenni a szilikontermékeket, mikor van árukiadás?

Szilikon szaküzletünk munkanapokon hétfőtől – péntekig 7:30-16:00 -ig van nyitva. Ezen idő alatt folyamatos az
árukiadás és az ügyfél kiszolgálás. Az egyedi gyártással rendelt szilikontermékek átvételének időpontjáról telefonon
kaphat információt, illetve a visszaigazolásban vagy a készre-jelentésben talál tájékoztatást. Szilikonfeldolgozó
üzemünkben az árukiadás, kizárólag előre egyeztetett időpontban történik !

© 2017 Bondex Kft. Minden jog fenntartva. 
A Bondex Kft. web oldalai, az azokon található minden képi, hang és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése
szerző jogi oltalom alatt állnak. Azoknak – a személyes használatot meghaladó mértékű – bármilyen formában
történő felhasználása kizárólag a BONDEX KFT. kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.
Felhívjuk a figyelmét, hogy a Bondex Kft. fentiekben részletezett feltételeitől eltérő, vagy azokat sértő használat
szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. A Bondex Kft. minden tudomására jutott
jogsértéssel szemben fellép. 

Kövessen minket közösségi oldalainkon keresztül, figyelje kiemelt híreinket és ossza meg tartalmainkat!
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