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AHOL A NAGY RACIONALIZÁLÁSI LEHETÔSÉG MEGBÚJIKAHOL A NAGY RACIONALIZÁLÁSI LEHETÔSÉG MEGBÚJIK
Egy végtermék árát az azt összetartó kötések egyaránt befolyásolják, így az abban rejlô megtakarításokat is érde-

mes kiaknázni, mely nem feltétlenül egy olcsó kötôelemet jelent. Gyakorlati tapasztalatok igazolják a 15/85-ös 

szabály létjogosultságát, mely szerint egy kötés költségstruktúrája a következôképpen alakul:

Jelentôs megtakarítás tehát a lo-

gisztikai költségek csökkentésé-

vel realizálható, a megoldás pedig 

Metrikont Kft két dobozos KanBan 

rendszere a MetBox, mely egyben 

termelés biztonságot is nyújt – 
„

ne-

hogy a legolcsóbb kötôeleme okozza 

a terméke legdrágább kötését!”

A RENDSZER MÛKÖDÉSI ELVE:
A rendszerbe bevont tételek 

mindegyike esetében két MetBox 

doboz áll rendelkezésre, melyek 

etikettel vannak ellátva a ter-

mékre vonatkozó (szabványszám, 

anyagminôség, felületkezelés, 

méret), illetve ve vô spe cifikus 

(vonalkód, cikkszám, darabszám) 

információkkal.

A rendszer indulásakor minden 

termék két teli MetBox dobozban 

található egymás mögött a pol-

con. Az elülsô kiürülésekor a hát-

só doboz kerül elôre, míg a kiürült 

dobozt Metrikont Kft. rendszere-

sen elszállítja.

Az üres MetBox doboz jelenti a 

rendelést, mely Metrikont Kft. szombathelyi logisztikai központjában kerül rögzítésre a dobozok pedig feltöltésre.

Az újratöltött dobozok rendszeresen visszaszállításra kerülnek a vevôhöz, keretszerzôdésben rögzített feltételek-

nek megfelelôen.

A feltöltött MetBox dobozokat Metrikont Kft. közvetlenül a szerelôcsarnok polcaira szállítja.

A POLCRENDSZER:
Az ügyfél telephelyének felmé-

rését követôen a raktár kiszolgáló 

berendezéseit kiváló minôségû állványrendszerével biztosítjuk.

A modern keretrendszerek le he tô vé teszik az állványmezôk teljesen sza-

bad kialakítását. A variálható rekeszmagasságokat a szabadon berakható 

polclapokkal vagy áthidalókkal lehet kialakítani és rugalmasan az áru 

méretéhez illeszteni. A könnyû kezelhetôséget ferdén elhelyezett polc-

lapok biztosítják.

Logisztikai költségek:

ajánlatkérés, beszállító kiválasztás, rendelés, készletfi gyelés,

határidôk felügyelete, áru átvétel, beraktározás, árukiadás

Kötôelem

beszerzési ára


