VŠEOBECNÉ DODACIE PODMIENKY
BALENIE A DIZAJN
A V prípade výrobkov v malom balení 0,6 – 1 – 4 – 5l po schválení grafiky vyhotovíme etiketu
zodpovedajúcu dizajnu vašej značky. Náš tím je pripravený na požiadanie podieľať sa na návrhu
etikety.
A V prípade 20 litrových a väčších balení štandardne poskytujeme etikety bielej farby s názvom
produktu, povinnými technickými údajmi a s ďalším povinným textom. Ak si prajete jedinečnú
etiketu s grafickými prvkami, budeme s vami radi spolupracovať pri tvorbe grafického návrhu
a tlačových úpravách.
A Na požiadanie je možná tlač jednofarebného loga na obaloch sudov. Sud môže mať maximálne
tri farby vrátane farby loga.
A Okrem nášho bežného portfólia pre vás vytvoríme a dodáme aj jedinečné obalové materiály
s podporou nášho experta na obalové technológie.

VEĽKOSŤ OBJEDNÁVKY
S cieľom poskytnúť vám čo najlepšie dodacie podmienky, venuje naša spoločnosť zvláštnu pozornosť efektívnej práci a presnému plánovaniu. Za účelom zosúladenia a optimalizácie výrobných
kapacít s dopytom zákazníka bola stanovená minimálna veľkosť objednávky 4 tony pre dodávky cisternou (veľkoobjemové dodávky) alebo 3 tony na baliacu jednotku pre menšie veľkosti balenia.
Privátnu značku vám vieme zabezpečiť len pod podmienkou predpokladaného ročného potenciálu
minimálne 5 ton produktu na balenie produktu.

ČASOVÝ RÁMEC REALIZÁCIE
Čas potrebný na realizáciu produktu privátnej značky závisí od náročnosti projektu. Predpokladaný
časový rámec je 1,5 až 5 mesiacov v závislosti od typu, veľkosti a ďalších požiadaviek na balenie.
S cieľom splniť očakávania našich zákazníkov sú naši predajní a technickí odborníci schopní určiť
termíny dodania v prípade, že majú k dispozícii všetky potrebné informácie.

Náš partner je pre nás vždy na prvom mieste, preto sme pripravení flexibilne splniť vaše požiadavky. Ak si prajete dozvedieť sa viac
o špeciálnych dodacích a doručovacích podmienkach, kontaktujte
nášho obchodného zástupcu.

SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
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Telefón: +421-2-4055-7800
Fax: +421-2-5859-9759
E-mail: info@slovnaft.sk
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SPLNENIE VŠETKÝCH VAŠICH POTRIEB

PONUKA OBALOV VERTEX

VEĽKOOBJEMOVÉ DODÁVKY

IBC KONTAJNERY

Spoločnosť MOL Lubricants je kľúčovým hráčom v oblasti výroby olejov a mazív v strednej a východnej Európe.
V Maďarsku, na Slovensku a v Chorvátsku má najväčší podiel trhu v predaji vysoko kvalitných, značkových
automobilových a priemyselných olejov, mazív a súvisiacich služieb. V rámci podpory našich partnerov dokážeme
naše produkty upraviť presne podľa potrieb našich partnerov a dodávať ich pod privátnou značkou.
Náš obchodný, odborný technický a marketingový tím vás prevedie cez celý tento proces od začiatku až do konca.
Poskytujeme odborné technické znalosti pri tvorbe zloženia, miešaní zmesí a realizácií balení. Naše rozsiahle
poznatky využívame na to, aby sme našim partnerom dodali hodnotné informácie o prichádzajúcich trendoch
na trhu mazív s cieľom lepšie napĺňať potreby ich zákazníkov. Náš veľkokapacitný závod a naše laboratórium
nachádzajúci sa priamo v mieste výroby umožňujú ponúkať našim klientom jedinečnú rôznorodosť balení od malých
fliaš až po veľkoobjemové dodávky kamkoľvek na svete v dohodnutom čase. Vykonávame prísnu kontrolu kvality
a zabezpečujeme najvyššiu kvalitu produktov, ktoré spĺňajú ba až prevyšujú nároky obvyklých noriem a špecifikácií.
Využite naše odborné znalosti a spoľahlivé produkty a podporte svoje podnikanie!

SLUŽBY SÚKROMNEJ ZNAČKY

PRODUKTOVÉ PORTFOLIO
Mazivá pre
osobné
automobily

Mazivá pre
nákladné
automobily

8 ks/krabica
480 ks/paleta*
Veľkosť uzáverov: SK 38

4L
3 ks/krabica
132 ks/paleta*
Veľkosť uzáverovu: SK 50

5L
1000 LITROV

3 ks/krabica
132 ks/paleta*
Veľkosť uzáverov: SK 38 a 50

Repasovaný, plastový

* Veľkosť europalety 1200 x 800 mm

Balenie

Mazivá pre poľnohospodárske
stroje

1L

Zloženie
Návrh

Štandardné farby fliaš

PLASTICKÉ MAZIVÁ

Štandardné farby uzáverov

PLASTOVÉ PATRÓNY A VEDRÁ
Plastické
maziva

Školenia

Priemyselné
oleje

LubCheck
diagnostika
olejov a strojov –
za poplatok

20L
OEM schválenia
– za poplatok

Online poradca pre
mazivá – za poplatok

Pre bližšie informácie o portfóliu produktov nás, prosím,
kontaktujte.

20 LITROVÉ OBALY

28 ks/paleta*
Veľkosť uzáverov: DIN 61
* Veľkosť europalety 1200 x 800 mm

400 GRAMOV

Hmotnosť: 900, 1150 a 1300 gramov

ŠTANDARDNÉ PORTFÓLIO OBALOV
OLEJE

1/5/10/17/20 KG

20 ks/krabica
1400 ks/paleta*

8 ks/krabica na 1 kg
256/60/32/24/18 ks/paleta*

* Veľkosť europalety 1200 x 800 mm

Štandardné farby fliaš

Štandardné farby

Štandardné farby uzáverov

Štandardné farby

PONUKA OBALOV BALANCE

MALÉ A VEĽKÉ SUDY

MALÉ A VEĽKÉ SUDY

Štandardné farby
sudov

0,6L
16 ks/krabica
960 ks/paleta*
Veľkosť uzáverov: SK 38

1L
20 ks/krabica
600 ks/paleta*
Veľkosť uzáverov: SK 38

4L
5 ks/krabica
140 ks/paleta*
Veľkosť uzáverov: SK 38 a 50

5L
3 ks/krabica
120 ks/paleta*
Veľkosť uzáverov: SK 38 a 50

60 LITROV

216,5 LITROV

* Veľkosť europalety 1200 x 800 mm

Hrúbka stien:
0,5*0,5*0,5 mm
9 sudov/paleta*

Štandardné farby fliaš

* Veľkosť palety: 1200x1200 mm

Štandardné farby uzáverov

Hrúbka stien:
1,0*0,8*1,0 mm
4 sudy/paleta*

Štandardné farby
uzáverov

1003
2003
3009
5010
5017
6032

1018
2004
3020
5011
6010
7001

1021
3000
5002
5012
6016
7016

1036
3001
5003
5013
6029
7030

9006

9010

9018

9022

RAL 9010,

RAL 3000

2002
3003
5005
5015
6031
9005

Štandardné farby
sudov

60 LITROV

213 LITROV

Hrúbka stien:
0,7*0,6*0,6 mm

Hrúbka stien:
0,8*0,7*0,8 mm

* Veľkosť palety: 1200x1200 mm

Štandardné farby
uzáverov

1003
2003
3009
5010
5017
6032

1018
2004
3020
5011
6010
7001

1021
3000
5002
5012
6016
7016

1036
3001
5003
5013
6029
7030

9006

9010

9018

9022

RAL 9010,

RAL 3000

2002
3003
5005
5015
6031
9005

