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TEAM 

Jako zespół jesteśmy największą siłą. 

Każdy z nas jest inny, dzięki czemu uzupełniamy się               

w dążeniu do wspólnego celu. Uczciwość, szacunek, 

tolerancja to nasze drogowskazy do działania. 
Współtworzymy firmę, która przyciąga, motywuje                    

i utrzymuje przy sobie wyjątkowych ludzi. 

ENERGETIC 

Rozpala nas wewnętrzny ogień. 

Jesteśmy pełni energii. Naszą pasją są nowoczesne systemy 
magazynowe, innowacyjne rozwiązania, nasi Klienci. 

Wspieramy Klientów w osiąganiu automatyzacji, 

technologia jutra w dniu dzisiejszym. 

METTLE 

Poczuwamy się do spełniania swoich obowiązków. 

Wychodzimy poza schematy, myślimy nieszablonowo, 

wierzymy i respektujemy indywidualizm. Zapał                                 

i zaangażowanie w osiągnięciu wyznaczonego celu – 

dobrze rozumiemy potrzeby naszych Klientów                                    

i koncentrujemy się na nich. 

RESPONSIBILITY, RESPECT 

Jesteśmy odpowiedzialni za to co robimy. 
Dbamy o nasze bliższe i dalsze otoczenie. Interesy naszych 

Klientów traktujemy jak swoje, wsłuchujemy się w ich 

potrzeby. Barometr zaangażowania to rezultat współpracy 

z Klientami, którzy wierzą w nieograniczone możliwości 

automatyzacji. 

ENTERPRISE 

Inicjatywa napędza nas w działaniu. 
Szukamy nowych wyzwań, mamy odwagę sięgać po więcej. 

Gramy zespołowo, pracujemy na najwyższym poziomie, bo 

wierzymy, że inni na nas liczą. 

EXPANSION 

Ekspansja na nowe rynki receptą na zaspokojenie 

ambicji. 

Wielowymiarowy sukces na rynku międzynarodowym 
oraz kompleksowa rozbudowa kanałów dystrybucji to nasz 

sposób na internacjonalizację biznesu oraz budowanie sieci 

cennych kanałów handlowych. 

 
Z pasją, dalekowzrocznością i pomysłowością 

rozszerzamy ofertę systemów regałowych         
i maszyn vendingowych. 

 

Temrex w liczbach: 

100 18 22 

2 24 3 
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Skontaktuj się z nami: 

Aleja Katowicka 261 
05-830 Urzut 

(+)48 22 755 47 69 
info@temrex.pl 
www.temrex.pl 

Wartości: 
W firmie Temrex jesteśmy przekonani, że praktyka czyni 

mistrza – to nie jest dla nas pusty frazes, ale motywacja do 

poszerzania wiedzy i doskonalenia umiejętności. Kierujemy 

się jasną, długoterminową strategią. To fundament, który 

ułatwia nam podejmowanie właściwych decyzji, pozwala 

koncentrować się na strategicznych priorytetach i osiągać        

w przyszłości założone cele. Od ponad 20 lat dostarczamy 

innowacyjne rozwiązania, pobudzamy Klientów do świeżego 

spojrzenia i efektywnego korzystania z automatyki 

magazynowej tworząc dobrobyt dzięki wydajności procesów 

magazynowych. 

Nasza specjalność: 

 
  

   

Zaufali nam: 

OKRĘGOWA IZBA LEKARSKA – MINISTERSTWO 
OBRONY NARODOWEJ – PHILIP MORRIS – ROTSHILD 

– ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII – MBANK 
– COPERNICUS – SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. SZ. 
STARKIEWICZA – UNIWERSYTET WARSZAWSKI – 
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W BIAŁEJ 
PODLASKIEJ – URZĄD MIASTA LEGNICA – URZĄD 
MIASTA WARSZAWA PRAGA PN – URZĄD MIASTA 
WARSZAWA URSUS – IPN – …  
 

B+R PROJEKTOWANIE PRODUKCJA 

MONTAŻ OPROGRAMOWANIE SERWIS 

mailto:info@temrex.pl


 

 

 

Automatyzacja przestrzeni biurowej zamiast ręcznego wyszukiwania zapewnieniem sprawnego 
funkcjonowania biznesu. OCHRONA 

DANYCH 

KONTROLA 

DOSTĘPU 

G-DOC 

G-DOC został opracowany z myślą o zapewnieniu komfortu, ergonomii  oraz znacznej oszczędności czasu               

w kontekście zarządzania wszelkimi dokumentami. G-DOC to kompleksowe rozwiązanie, które przyspiesza 

obieg dokumentów i ułatwia prowadzenie nowoczesnej administracji. Daje dostęp do aktualnych informacji       

i ujednolica procesy wewnętrzne przy zachowaniu zgodności z obowiązującymi przepisami oraz zapewnia 

bezpieczeństwo danych. 

System G-DOC usprawnia zarządzanie archiwami, dokumentacją, jednocześnie pozwalając na oszczędność 

miejsca. Dzięki podglądowi na aktualny stan zasobów w maszynie procesy archiwizacyjne przebiegają płynnie, 

a codzienna praca z dokumentami staje się łatwiejsza. Wszystkie dokumenty są gromadzone w jednym miejscu 

– czas lokalizacji ich jest zatem bardzo krótki. 

Wybrane funkcjonalności systemu: 

- intuicyjny i przyjazny interfejs użytkownika, 

- integracja z systemami klasy ERP, WMS, 

- wsparcie popularnych kodów kreskowych EAN, QR CODE, 

- analiza danych w czasie rzeczywistym, 

- ergonomia pracy. 

 
BICLASS 

GIROCLASS 

MOBICLASS 

- zmniejszenie zajętości powierzchni do 50% (6 metrów bieżących przechowywania na m2 powierzchni) 
- zabezpieczenie dokumentów, akt, teczek i materiałów biurowych 
- skrócenie czasu wyszukiwania potrzebnych dokumentów 

- wyposażenie dostosowane do potrzeb Klienta 
- obniżenie ryzyka zdarzeń wypadkowych 

- optymalizacja zarządzania artykułami i zwiększenie wydajności 
- szybkość obsługi dzięki dużej prędkości i krótkiej trasie ruchu dokumentów 

- zabezpieczenie dostępu do wszystkich dokumentów 
- zmniejszenie zajętości powierzchni do 90% (wykorzystanie dostępnej wysokości pomieszczenia) 

- ergonomia pracy (obniżenie ryzyka zdarzeń wypadkowych) 

- możliwość dostosowania do każdego rodzaju dostępnej powierzchni 
- optymalne wykorzystanie powierzchni (zmniejszenie zajętości powierzchni nawet do 90%) 

- bezpieczeństwo składowanych materiałów, dokumentów 
- skrócenie czasu wyszukiwania potrzebnych dokumentów 
- ergonomia pracy (obniżenie ryzyka zdarzeń wypadkowych) 
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