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TÖBB MINT 100 ÉV TAPASZTALAT MINDEN ÖLTÉSBEN

A JÖVŐ 
MUNKARUHÁZATA 
MEGÉRKEZETT 
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4 Por twest 
gyár tó 
létesítmények

MINDEN VÉDŐESZKÖZ 
EGY KÉZBŐL 
A Portwest a világ leggyorsabban növekvő munkaruházati gyártó vállalataként 

1350+ különböző munkavédelmi termékkel biztosítja, hogy Ön egy forrásból 

érje el a  munka- és védőruházati, védőlábbeli, védőkesztyű és EVE 

választékunkat.

A Portwest garantálja a kiváló ár-érték arányt, minőséget és szolgáltatást.

A PORTWEST ELŐNYE:
1  Több mint 100 éves tapasztalat minden öltésben

2  Folyamatos innováció a legújabb trendeknek és technológiáknak 

megfelelően

3  Világszínvonalú tervező csapat,  korszakalkotó formatervek 

4  4 saját tulajdonú, ultramodern gyár

5  Nemzetközi minősítések, globális minőségbiztosítási rendszer

6  Online B2B rendelési felület, egyszerű és gyors folyamatok

7  Drop Ship szolgáltatás közvetlenül a raktárunkból az Ön 

ügyfelének

8  Garantáltan gyors, megbízható ügyfélszolgálat - 24/7

9  Értékesítés csak viszonteladóknak - A Portwest soha nem fog 

versenyezni a vállalkozásával

TERMÉK

GLOBÁLIS 
RAKTÁR

EURÓPAI RAKTÁRKAPACITÁS

KISZOLGÁLÁSI 
RÁTA

SAJÁT 
TULAJDONÚ 
GYÁR

SAJÁT DESIGNER ÉS 
TERMÉKMANAGER

ORSZÁG RÉSZÉRE BIZTOSÍTOTT 
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

SAJÁT ALKALMAZOTT

FEJLESZTÉS. TERVEZÉS. KREATIVITÁS.

Alapítva 1904-ben
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Családi tulajdonban 1904 óta. Charles Hughes, egy 

farmer fia az Atlanti-óceán partvidékéről elhatározta, hogy ő lesz az 

aki a legjobb minőségű munkaruházatot és védőlábbelit fogja 

gyártani, ezért 1904-ben megalapította vállalatát. Az alapelveink 

több mint 100 évvel később sem változtak, úgy mint kivételes 

design, minőség, kiváló ár-érték arány és szolgáltatás.

Innováció és design 
A Portwest termékfejlesztő csapata piacvezető 
szakemberekből áll. A csapat az iparági 
visszajelzések alapján fejleszti modelljeinket, 
alkalmazva a legújabb alapanyagokat és 
gyártási technológiákat. Új katalógusunkban 
200 új, innovatív terméket talál, újdonságokkal 
minden termékcsaládban.

Azonnalli kiszállítás
Minden elektronikusan leadott 
megrendelést 45 percen belül 
feldolgozunk és az adott napon el is 
indítunk partnereink felé. Rendeljen 
online a www.portwest.com oldalon

A Portwest kizárólag 
viszonteladókat szolgál ki
Portwest kizárólag disztribútorokon 
keresztül értékesít, legyen akár helyi 
kereskedő, ipari disztribútor vagy 
országos nagykereskedő. Ügyfeleink 
tudják, hogy soha nem kell versenyezni a 
Portwest-tel a saját piacukon.

Raktárak és irodák 
Értékesítési irodák: Egyesült Királyság, 
USA, Ausztrália, Egyesült Arab Emírségek, 
Írország és Lengyelország
Raktárak: Egyesült Királyság, USA, 
Ausztrália, Egyesült Arab Emírségek, 
Írország és Lengyelország

Extrém nagy és 
kis méretek is 
elérhetőek
A lehető legszélesebb 
méretválasztékot kínáljuk 
kedvelt ruházati és védőlábbeli 
modelljeinkből. 

Vevőszolgálat 

24/7/365
A Portwest B2B oldalain a 
nap 24 órájában ellenőrizheti 
raktárkészleteinket, készíthet 
megrendelést és fogadhat rendelés 
visszaigazolást, 24/7/365
www.portwest.biz

HELYI VARRODÁBÓL 
GLOBÁLIS GYÁRTÓ

Gyártás 
A Portwest termékei Európa szerte és Ázsiában 
készülnek. 4 saját tulajdonú, ultramodern új gyárral 
rendelkezünk Bangladesben (X2), Myanmarban 
és Etiópiában melyek garantálják a kivételes 
minőséget, gyors szállítási határidőket és az 
etikus gyártást. Gyáraink WRAP minősítéssel 
rendelkeznek, mely biztosítja, hogy minden 
Portwest termék etikus módon és felelősséggel 
készül.

Teljes nemzetközi tesztelés 
és minősítés  
A Portwest komolyan veszi a biztonságot. 
Minden termékünk a legmagasabb 
nemzetközi szabványoknak megfelelően 
kerül bevizsgálásra. A minősítések és a 
megfelelőségi nyilatkozatok letölthetőek a 
www.portwest.com oldalról

Ipari egyesületek
A Portwest tagja az iparág vezető intézeteinek, 
kutatási és technológiai központjainak.

Lépjen kapcsolatba velünk
� twitter.com/portwest

� linkedin.com/company/portwest

� facebook.com/portwest 
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Küldjön email-t a kapcsolattartójának vagy a custom@portwest.com címre további 
információkért

FEJLESZTÉS. TERVEZÉS. KREATIVITÁS.

A Portwest évente több ezer vásárló számára szállít 
egyedi termékeket világszerte 
A fejlesztő/tervező csapatunk szorosan együttműködik az ügyfelekkel az 
egyedi gyártású termékek tervezésekor. Független minősítő intézetekkel 
közösen dolgozva, az összes nemzetközi szabványnak megfelelő minősítésekkel 
rendelkező termékeket tudunk biztosítani. A Portwest kiváló szolgáltatást és 
egyedi arculatra tervezést kínál.

ELSŐ LÉPÉS: Válassza ki a kívánt szolgáltatást

RÖVID 
HATÁRIDŐK

MINDEN IGÉNYT 
KIELÉGÍTŐ EGYEDI 
GYÁRTÁSÚ TERMÉKEK

EXPRESSCUSTOM

Az Custom Express egy gyors és hatékony 
szolgáltatás, amely a meglévő alapanyagokat és 
színeket használva az iparág vezető gyártási 
idejét biztosítja.

VAGY

SPECIAL

Az Custom Special egy teljes körű szolgáltatás, 
testreszabott textíliákkal és színekkel.

Személyre szabott:
Portwest formatervezés, 
az Ön logójával

Egyéni módosítások:
Portwest tervek, az Ön 
egyéni változtatásai

Rendelésre készített:
Az Ön terve és specifikációja, az Ön 
egyedi terméke

MÁSODIK LÉPÉS: Válassza ki a formaterv opciót
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A PORTWEST SZÁMÁRA EZ MÉG CSAK A KEZDET

ÁLTALÁBAN 20 PET PALACKBÓL KÉSZÜL EL 
EGY KABÁT

FENNTARTHATÓSÁGI ÉS 
KÖRNYEZETVÉDELMI TERV

A Portwest nagyon komolyan veszi elkötelezettségét és 
felelősségét a környezet iránt. A Portwest folyamatosan 
fejlődő tervvel rendelkezik, amely folyamatos javulásokat 
és hatékonyságot eredményez, amelyek segítenek 
csökkenteni szén-dioxid-kibocsátásukat és a környezeti 
hatásukat. A Portwest fenntartható politikája támogatja a 
Csökkentést, Újrafelhasználást és Újrahasznosítást.

KÖRNYEZET
• A Portwest 300 hektárral bővíti a saját fenntartású erdőit a szén-

dioxid-semlegesség érdekében

• Egyesült-királyságbeli raktárunk ISO14001 tanúsítvánnyal rendelkezik

• Teljes WEEE és akkumulátor 2013 irányelv megfelelőség

• Éves részvétel a WWF Föld Órája kezdeményezésben

• A Portwest katalógusokat FSC tanúsított papírra 
nyomtatják, amelyek fenntarthatóan kezelt erdőkből 

származnak

ÚJRAHASZNOSÍTÁS
• Az összes doboz és csomagolás 80%-a újrahasznosítható

GYÁRTÁS & SZÁLLÍTÁS
• A Portwest gyárak WRAP akkreditáltak - (Worldwide 

Responsible Accredited Production)

• A tengeri árufuvarozás a preferált szállítási mód

TERMÉKEK
• Számos Portwest termék újrafeldolgozott poliészterből készült alapanyagot  
   tartalmaz

• Törekedünk az organikus pamut használatára

• A REACH szabványnak megfelelő alapanyagok használata

ÚJRAHASZNOSÍTOTT 
POLIÉSZTER
Ahol lehetséges, a Portwest újrahasznosított 
poliésztert használ. Az újrahasznosított poliészter 
a PET-palackok megolvasztásával és a rostokba 
való forgatásával készül. Ez a folyamat 35%-kal 
kevesebb energiát igényel. A Portwest mindezt a 
szövet minőségének veszélyeztetése nélkül végzi.

Az újrahasznosított poliészter használata 
biztosítja:

• A nyersolajtól való függőség csökkenése

• Csökkenő levegő-, víz- és talajszennyeződés

• Csökkentett hulladék és hulladéklerakás
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6 RAKTÁRKÖZPONT
EGYESÜLT KIRÁLYSÁG • ÍRORSZÁG • LENGYELORSZÁG • USA • AUSZTRÁLIA • UAE

A VILÁG LEGGYORSABBAN 
NÖVEKVŐ MUNKARUHÁZATI 

VÁLLALATA
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