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A szomódi székhelyű Túze Kft. 2002 alapítása óta foglalkozik a raktár- 

és üzemberendezéseiről világszerte ismert SSI-Schäfer rendszereinek 

kereskedelmével. A cég dinamikus bővülése és a partnerek elvárásai 

miatt időszerűvé vált eredeti profilunk többirányú kiterjesztése, 2008 

óta a raktártechnika mellett a német Peter Greven Hautschutz GmbH & 

Co. termékei, a dán Migatronic gépei, a német Blickle Räden+Rollen 

GmbH & Co. kerekei-görgői, az osztrák IHF horizontális és vertikális 

szállítópályák,valamint a malájziai Unijoint csővázas anyagtároló 

rendszerei is megtalálhatók folyamatosan bővülő kínálatunkban. 

Ahogyan a forgalmazott termékek listáján is látszik – legyen szó 

bármely területről –, a legfontosabb számunkra a minőség 

kompromisszumok nélkül. 

Tapasztalt szakembereink segítenek Önnek raktárát cége logisztikai 

kihívásaihoz igazítani, tárolási elképzeléseit megvalósítani. Egyéni 

igényeinek megfelelően részt veszünk a helyiségek kialakításában vagy 

átalakításában, üzleti céljaihoz és kihívásaihoz legmegfelelőbb 

berendezésében vagy teljes modernizálásában, akár a tervezési fázistól 

kezdve.  

Tevékenységi köreink: 

- raktártechnikai termékek értékesítése 

- egyedi acélszerkezetek gyártása 

- ipari kéztisztító, ápoló- és védőkrémek forgalmazása 

- hegesztőipari gépek kereskedelme 

- munkaerő-közvetítés 

- gyártásközi anyagtároló, FI-FO rendszerek tervezése-kivitelezése 

- kerekek és görgők értékesítése 
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Főbb referenciáink: 

 Sága Foods Kft. 
raklapos állványrendszer, hűtött terem 

 Borg Warner Turbo Systems Kft. 
raklapos állványrendszer 

 EXEDY-DYNAX Europe Kft. 
raklapos állványrendszerek 

 DHL Szállítmányozási Kft. 
raklapos, polcos állványrendszer, szabadon álló acélszerkezetű galéria 

 Grundfos Magyarország Gyártó Kft.  
raklapos állványrendszer, FI-FO állványrendszer 

 Otto Fuchs Hungary Kft. 
raklapos, polcos állványrendszer 

 AUDI Hungária Motor Kft. 
acél pódium, raktárberendezés, folyamatos karbantartási feladatok 

 Flextronics International Kft. - Sárvár 

raklapos és polcos állványrendszer, tárolódobozok 

 Nokia Komárom Kft.  
FI-FO állványrendszerek, raklapos állványrendszerek 

 Johnson Controls  (Hammerstein)  Kft. 
raklapos állványrendszer, tárolódobozok, automata emelő-,szállítópálya 

 GE Water ZENON EUROPE Kft 
raklapos mobil állványrendszer, polcos állványrendszer 

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, vagy csak további információkhoz 

szeretne jutni, várjuk jelentkezését e-mailben, faxon vagy telefonon, kollégánk 

pedig egyeztetés után felkeresi Önt. 

 

Üdvözlettel, 

 

                   Hoffmann Péter 
 
       Túze Kft.  
      Mobil: +36 (20) 222 - 7422 
      Email: peter.hoffmann@tuze.hu 

 

 


