
KRADEX DLA PRODUCENTÓW
OBUDOWY PLASTIKOWE DO PRODUKCJI WŁASNEJ 
I KONTRAKTOWEJ URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH



MARKA KRADEX MOŻLIWOŚCI I POTENCJAŁ PRODUKCYJNY

BOGATY PARK MASZYNOWY WTRYSKAREK, FREZAREK 
I OBRABIAREK CNC ZAPEWNIA CIĄGŁOŚĆ PRODUKCJI

Kradex to fi rma z rodzinnymi korzeniami istniejąca 

na rynku od 1985 roku. Od lat dostarcza obudowy 

plastikowe do ponad 2500 klientów w Polsce i za 

granicą. Szeroka oferta katalogowa jak i  własna 

narzędziownia umożliwiają obsługę od projektu 

po masową produkcję. Głównymi odbiorcami są 

takie branże jak: elektroniczna, elektrotechniczna, 

energetyczna, elektryczna, ciepłownicza, 

motoryzacyjna i wiele innych, w których wymagane 

jest użycie obudów plastikowych, a  także 

hermetycznych z  certyfi katami IP65 ; IK09 oraz 

IP67.

Oferta składa się z  obudów uniwersalnych, 

hermetycznych IP65, IP67, hermetycznych 

z  poliwęglanu, dwuczęściowych z  wieczkiem, 

z panelami bocznymi, z miejscem pod wyświetlacz, 

z  miejscem na baterie do zasilaczy, pilotów, 

centralek alarmowych, multimetrów, głośników, 

modułów elektrycznych, obudów na szynę DIN oraz 

wielu innych.

W  2016 roku Firma Kradex uzyskała certyfi kat 

normy ISO 9001 poprzez wprowadzenie wszystkich 

niezbędnych systemów zarządzania.

szeroka oferta katalogowa obudów z możliwością personalizacji za 
pomocą usługi frezowania oraz znakowania

własne biuro projektowe z zapleczem technicznym, dającym 
możliwość opracowania indywidualnego wzoru obudowy 
dostosowanego do potrzeb przyszłego produktu

prototypy 3D przyszłego produktu

własna narzędziownia, dająca możliwość wykonania formy w oparciu 
o opracowany projekt

możliwość doboru materiału oraz koloru obudowy pod indywidualne 
wymagania



kompleksowa obsługa od prototypu po masową produkcję 
w jednym miejscu

korzystne warunki handlowe, możliwość uzyskania 
indywidualnych rabatów, 

dostęp do bezpłatnych próbek obudów katalogowych

doradztwo specjalistów dostępne w ramach współpracy

szybka realizacja dostaw jednorazowych
i harmonogramy dostaw „just-in-time”

pewna, niezmienna, wysoka jakość produktów 

wysokie standardy obsługi, indywidualna opieka nad 
zleceniem, elastyczność w dostosowaniu się do potrzeb 
klienta

PRZYKŁADY FREZOWANIA

Frezowanie wszystkich najpopularniejszych otworów użytkowych wykonywane 
jest zarówno dla większych jak i małych serii już od 50 sztuk. 

Usługa realizowana jest na miejscu w zakładzie na podstawie rysunku 
technicznego przekazanego przez klienta lub przygotowanego przez 
naszych specjalistów w oparciu o wytyczne klienta.

ROZPOCZĘCIE WSPÓŁPRACY

KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY

Każda współpraca zaczyna się od poznania potrzeb i oczekiwań. 
Dlatego nasz zespół przywiązuje dużą wagę do poznania nie tylko specyfi cznych wymogów technicznych dotyczących 

produktów naszych klientów, ale także do oczekiwań związanych z obsługą czy dostawą.
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