Logistik og Pakkeløsninger

Flexibility and power when you need it

Mega Flex har igennem en årrække løst
logistik-, pakke- og sorteringsopgaver
for flere virksomheder
Udfordringerne kan opstå pludseligt. Hvordan håndteres store
ressourcekrævende ordrer? Særlige kampagner? Skal der ansættes
flere folk? Skal produktionen automatiseres eller flyttes til udlandet?
Hvad gør man med fejlproduktion? Ompakning? ...o.s.v

Det kan vi:
Emballering
Forsendelse og levering
Folliering
Kuvertering
Ompakning til mindre/større kolli
Pakning (fra engros til detailhandel)
Pakning i paprør (rullede emner)
Porto påføring (manuelt eller elektronisk)
Påsætning af etiketter, labels og mærkater
Reklame og kampagnepakning
Sortering (kvalitet, størrelse, antal, vægt osv.)
Samlings og monteringsopgaver
Udskrivning af labels
Vejning (manuelt eller elektronisk) ....m.m.

Lad Mega Flex
tage toppen af
arbejdsbyrden

Mega Flex har specialiseret sig i de nævnte opgaver. Det er ofte
udfordringer der kræver mange hænder på kort tid. Vi har lagerkapacitet og mandskab til at løse både mindre midlertidige, samt store
faste pakke-/sorterings opgaver.
Opgaven kan outsources til os. Vi står for alt det praktiske,
så du kan fokusere på det du skal. Opgaven kan også løses
hos dig. Så stiller vi med mandskabet og du har ledelsen.
Uanset hvad du vælger, gør vi det til en
garanteret konkurrencedygtig pris.

Nævn dit behov
og vi løser opgaven
– med et smil

Video-Web.dk

Vi udfører alle opgaver efter de høje normer i ISO 9001 og ISO 18001. Det betyder
at kvaliteten af vores ydelser og arbejdsmiljøet for vore medarbejdere er garanteret.
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