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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: 
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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: 

TOYOTA – MERCEDES – WHIRLPOOL – 
VOLKSWAGEN – SITECH – ARCELORMITTAL – 

ADIENT – TIMKEN – IKEA – PRATT&WHITNEY – WSK 
RZESZÓW – MAHLE BEHR – VOLKSWAGEN – ROSTI – 
OLSA POLAND – TOYOTA – MISISTERSTWO OBRONY 
NARODOWEJ – WIBOTECHNIK – AMAZON –  AMADA 
– PHILIPS POLSKA – WSK RZESZÓW – …   

B+R PROJEKTOWANIE PRODUKCJA 

MONTAŻ OPROGRAMOWANIE SERWIS 

mailto:info@temrex.pl


 

 

 

Nowoczesne technologie przyszłością każdej firmy, systemy magazynowe zwiększają komfort pracy, 
innowacje podwyższają poziom magazynowania. BEZPIECZNA 

DYSTRYBUCJA 

KONTROLA 

SKŁADOWANIA 
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DYNABOX LOCKERBOX 
 

RFIDBOX 
 

BIPOINT 
 

TABLEPOINT 
 

SUPPLYPOINT 
 

- do 936 niezależnych 

lokalizacji 
- zarządzanie 
artykułami o małych     

i średnich rozmiarach 
- zarządzanie 

wydaniami i zwrotami 

- do 60 niezależnych, 
automatycznych 

szafek 
- zarządzanie 
artykułami o dużych 

rozmiarach 
- zarządzanie 
wydaniami i zwrotami 

- zarządzanie 
wzorcowaniem 
 

- do 200 narzędzi 
zabezpieczonych        

w module 
- chipy RFID na 
każdym produkcie 

- zarządzanie 
narzędziami 
 

- do 468 niezależnych 
lokalizacji 

- zarządzanie 
artykułami o małych    
i średnich rozmiarach 

- zarządzanie 
wydaniami i zwrotami 

 

- do 60 niezależnych, 
automatycznych szafek 

- zarządzanie sprzętem 
elektronicznym 
- zarządzanie 

wzorcowaniem 

 

- do 1248 zabezpieczonych 

artykułów 
- sekwencyjne otwieranie 
szuflad 

- zarządzanie wydaniami       
i zwrotami 
- zarządzanie 

wzorcowaniem 
 

   

  
 

G-BOX 
G-Box to profesjonalny system, który                     

w optymalny sposób pozwala na korzystanie             
z zasobów dystrybutora. Program współpracuje 
i integruje się z dowolnym systemem ERP, 
WMS. Zastosowanie nowoczesnej technologii 

pozwala na dostosowanie funkcjonalności 

systemu w zależności od potrzeb Klienta. 
 

Wybrane funkcjonalności systemu: 
- intuicyjny i przyjazny interfejs użytkownika, 
- obsługa wielu dystrybutorów, 

- inwentaryzacja całościowa i częściowa, 
- zarządzanie załadunkami, 
- konfiguracja systemu, 
- automatyzacja uzupełnienia zapasów                  
z uwzględnieniem rotacji towarów, 
- raporty. 
 

SupplyPoint 
System SupplyPoint dzięki rozbudowanej 

funkcjonalności może przechowywać dane           
o wszystkich produktach i narzędziach 
przechowywanych w dystrybutorze. Moduł 

magazynowy umożliwia sprawne i intuicyjne 
kontrolowanie stanów zatowarowania                     

i bieżących przepływów produktów. 
 

Wybrane funkcjonalności systemu: 
- intuicyjny i przyjazny interfejs użytkownika, 

- architektura systemu oparta na chmurze, 
- integracja z systemami klasy ERP, SAP, XML, 
- wsparcie popularnych kodów kreskowych 

EAN, QR CODE, 
- alarmy ostrzegające (powiadomienia email) 
przed np. osiągnięciem stanu minimalnego, 
- obsługa dat ważności/przydatności towarów, 
- obsługa numerów seryjnych produktów. 
 

 

 

 


