O FIRMIE
Firma THT jest jednym z wiodących producentów systemów opakowań.
Wieloletnie doświadczenie, wykwalifikowana kadra pracowników,
rzetelność i profesjonalizm - to główne atuty naszej firmy. Od 1999 roku
z pasją i zaangażowaniem produkujemy opakowania indywidualnie
dopasowane
do
oczekiwań
naszych
Klientów,
zapewniając

kompleksową obsługę w zakresie projektowania i produkcji.
wielkogabarytowych pojemników transportowych, mniejszych pojemników
usprawniających transport i logistykę w innych firmach oraz różnego rodzaju wypełnień tychże pojemników:
kształtek piankowych, separatorów, kratownic, przekładek. Opakowania jednorazowe autorstwa THT
wykonane z różnego rodzaju pianek, stanowiące wkład do pudła kartonowego czy walizki, pozwalają
Specjalizujemy się w produkcji

skutecznie chronić przed uszkodzeniem mechanicznym nawet najdelikatniejsze przedmioty.

POTENCJAŁ
Firma THT zatrudnia ponad 80 pracowników, dysponuje 4000m2
powierzchni produkcyjnej i 6000m3 nowoczesnej hali magazynowej,
położonych na 2ha atrakcyjnych terenów w Parku Przemysłowym
w Świdnicy. Posiadamy sterowane numerycznie plotery tnąco-frezujące,
prasy, zautomatyzowane zgrzewarki, wykrawarki i nakładarki kleju
a nowoczesna
formierka
próżniowa
pozwala
nam
skomplikowane wielkoformatowe tace termoformowane.

wykonywać

Dzięki zaangażowaniu całej załogi, nowoczesnym metodom pracy
i optymalizacji procesów produkcyjnych, oprogramowaniu ERP, udało nam się zapewnić wysoką jakość potwierdzoną
audytami, certyfikatami i systemem ISO 9001. Zaowocowało to długoterminowymi umowami z największymi
producentami w branży automotive i AGD/RTV.
W celu zapewnienia dobrych relacji z naszymi Klientami posiadamy rozbudowaną flotę samochodową, zapewniając nie
tylko szybki i sprawny transport naszych wyrobów a także stałą opiekę naszych przedstawicieli handlowych.

BIURO PROJEKTOWE
Tworzymy opakowania nie tylko z pasją ale i odpowiednim zapleczem technicznym. Posiadamy nowoczesne biuro
projektowe opierające się na grupie specjalistów konstruktorów. W połączeniu z technologami, działem prototypów
i kontrolą jakości jesteśmy w stanie rozwiązywać na najwyższym poziomie nawet bardzo złożone projekty. Analiza
Państwa potrzeb, projekt rozwiązania opakowania z efektywnym wyliczeniem kosztów – to pierwsze kroki w kierunku
współpracy. Oferujemy kompleksowość usług poczynając od zapewnienia bieżących potrzeb, terminowości dostaw
a także analizę przyszłych potrzeb i optymalizację działań dotyczących polityki opakowaniowej. Pozwoli to nie tylko
zaoszczędzić czas ale również obniżyć koszty związane z procesem opakowaniowym w Państwa Firmie.
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OFERTA i PRODUKTY
Asortyment naszych produktów można podzielić na opakowania:

 JEDNOKROTNE
 WIELOKROTNE
 KOMPONENTY do urządzeń przemysłowych
Opakowania

JEDNOKROTNE

czyli jednorazowego użytku to

kształtki, grzebienie,
narożniki, profile, przekładki, worki, rękawy.
głównie elementy wykonywane z pianek:

Opakowania

WIELOKROTNE czyli pozwalające na ponowne ich wykorzystanie np. przy transporcie półfabrykatów

na liniach montażowych w ruchu międzystanowiskowym, umożliwiające dostawę części do podwykonawcy.

pojemniki transportowe wykonywane na indywidualne potrzeby Klienta, pojemniki
standardowe a także specjalizowane palety. Projektujemy i sami termoformujemy palety indywidualnie
Oferujemy zarówno

dobierane pod konkretny wyrób jak również dostarczamy gotowe rozwiązania.
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Produkujemy wkłady do pojemników zarówno przez nas
produkowanych jak i gotowych rozwiązań Klienta np. skrzyń, kontenerów
czy wózków transportowych. Wkłady to zarówno rozwiązania w postaci
kratownic, przekładek wykonywanych z polipropylenu komorowego, triplexu
jak i produkty szyte (tekstylne). Możliwe jest dowolne łączenie tych
rozwiązań pod indywidualne potrzeby.
Ważną pozycją naszej oferty są kompletne zestawy transportowe wielogabarytowe. Używane chętnie w przemyśle automotive czy RTV/AGD
w celu zapewnienia transportu między gniazdami produkcyjnymi na liniach
montażowych. Produkowane przez nas zestawy bazują na rozwiązaniach
złożonych z palety i pokrywy oraz obwoluty triplexowej. Najważniejszymi cechami obwoluty są:





możliwość jej złożenia
posiada okno załadunkowe
kieszenie na etykiety
możliwość nadruku

Rozwiązanie takie pozwala na
magazynowanie
opakowań
(pojemników) w stanie złożonym
i na ich „sztaplowanie” dzięki
czemu oszczędzamy powierzchnię magazynową a także umożliwiamy łatwy (mało-gabarytowy) transport zwrotny
opakowań po ich wykorzystaniu.

KOMPONENTY

do

urządzeń

wytwarzane ściśle pod potrzeby Klienta:

przemysłowych

to

produkty

elementy uszczelniające,

wygłuszające, izolujące oraz różnego rodzaju. Komponenty
wykonywane są z pianek, filców, włóknin, materiałów specjalnych.
W zależności od potrzeb mogą być podklejane klejem lub taśmą
samoprzylepną. Wykorzystywane szczególnie chętnie w zakładach
produkcyjnych RTV/AGD i automotive.
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