WARTO WIEDZIEĆ

Konkursy „Wygrywaj nagrody z KAN-therm” rozstrzygnięte
„Wygrywaj nagrody z KAN-therm” to dwa ogólnopolskie konkursy firmy KAN, z których jeden był skierowany do wykonawców, a drugi do projektantów. Uczestnicy
mieli za zadanie wykonać instalację lub jej projekt w Systemie KAN-therm oraz udzielić odpowiedzi na pytanie –
dlaczego zdecydowali się na zastosowanie tego systemu.
Konkurs trwał od maja ubiegłego roku, a jego zwieńczeniem było uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom podczas gali na targach Instalacje 2014.
Główną nagrodę w konkursie dla wykonawców – Mercedesa Citan – wygrała spółka instalacyjno-budowlana Probud
z Krakowa. Wśród projektantów najlepsze okazało się Biuro
Projektowe MPD Paweł Pająk z Tomaszowa Maz., które otrzymało kolorowy ploter HP Designjet T790 44-in ePrinter.

TME zakończyła II etap inwestycji i uruchomiła
nową układnicę pojemnikową
Lata 2011-2013 były dla firmy Transfer Multisort Elektronik okresem znacznego rozwoju i przemian. Rozpoczęto
budowę w pełni zautomatyzowanego magazynu wysokiego składowania, będącego częścią zmodernizowanego centrum wysyłkowo-magazynowego o powierzchni 18 800 m2, oraz układnicy paletowej, która obsługuje 2400 palet.
Zakończeniem drugiego etapu rozwoju firmy było uruchomienie 11.04.2014 r. układnicy typu mini-load. Nowa
układnica ma 22 metry wysokości i jest jedną z najwyższych w Polsce. Będzie obsługiwać 22 000 pojemników
o wydajności 140 podwójnych cykli na godzinę. Docelowo w magazynie wysokiego składowania TME będzie
działało 5 układnic paletowych i 5 pojemnikowych.
Nasza firma dynamicznie się rozwija, w ostatnim czasie
zanotowaliśmy 30% wzrost liczby zamówień, stale powiększamy także naszą ofertę produktową, co w naturalny sposób
wymusza na nas potrzebę efektywnego zarządzania przestrzenią magazynową. Dzięki inwestycji w układnice i auto-
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Wartość wszystkich nagród w konkursie wynosiła 170 tys.
zł, a wśród nich znalazły się m.in.: zaciskarka firmy Novopress z zestawem 5 szczęk, Ipad Retina i Ipad Mini firmy
Apple, program AutoCAD LT 2013 oraz oprogramowanie
do projektowania firm Sankom lub InstalSoft. Specjalne
nagrody – dwa Ipady Retina firmy Apple, przewidziane dla
uczestników, którzy zgłoszą najwięcej instalacji lub projektów – trafiły do spółki Probud oraz do PMP Project Marcin
Pasiak z Czułowa.
Podczas targów KAN prezentował swój sztandarowy produkt – System KAN-therm wraz z automatyką KAN-therm
SMART, nowe narzędzia akumulatorowe Novopress, rury
polipropylenowe PN20 Glass, uniwersalny rozwijak oraz
nowy karton z otworem do rur, mrozoodporny zawór
ogrodowy Systemu KAN-therm oraz układ mieszający
z zaworem trójdrogowym.

matyzację magazynu będziemy mogli oferować naszym
klientom coraz więcej towarów dostępnych od ręki – mówi
prezes firmy, Zbigniew Kuczyński.
Na lata 2014-2015 zaplanowano III etap inwestycji, który
zakłada budowę nowego budynku biurowego dla pracowników TME oraz kontynuację rozbudowy centrum
wysyłkowo-magazynowego w Łodzi.
Firma TME w tym roku będzie obchodzić 25 lat istnienia
na rynku.
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