
Cégbemutató



Rólunk
___________________________________________________________________________________________________________________________

astrinas – Asian Trade and Investment Ltd. egy új, ultramodern és jövőorientált cég, amelynek

középpontjában az alumínium, rozsdamentes acél és sárgaréz félkész termékek gyártása áll. Az astrinas

2011-ben alakult kereskedelmi és befektetési társaságként astrinas – Ázsiai Kereskedelmi és Befektetési

Szövetség néven.

Stratégiailag célzott befektetéseinkkel a cég szilárd, sikerorientált és magánkézben lévő gyártó cégekben

való megalapítása után mintegy két évvel, gyártóként most már előnyösen tudjuk kiszolgálni vásárlóinkat a

termékportfóliónkból gyártott termékekkel, és meggyőzni a minőséggel. és teljesítmény minden

termékszegmensben.



Filozófiánk
___________________________________________________________________________________________________________________________

Cégünk sikerének alapja a fenntartható közép- és hosszú távú tervezés. Üzleti mentalitásunk a

következőkben tükröződik vissza:

BIZALOM - KOMPETENCIA - TAPASZTALAT - INTELLIGENCIA!

Mindenekelőtt a bizalmat helyezzük el, ami világszerte sikeres üzleti kapcsolataink alapfeltétele.

A hozzáértés és a know-how elengedhetetlen ahhoz, hogy tisztelt ügyfeleink legmagasabb igényeit is

kielégítsük.

Tapasztalatot hozunk magunkkal sok éves piaci fennállásunk során, legyen szó az alapanyagtól és annak

felhasználásától a racionálisan átgondolt gyártási folyamatig.

Az intelligencia az ismerete, megértése és gyakorlatba ültetése annak, hogy az mindig mindenki számára

előnyös legyen.



Filozófiánk
___________________________________________________________________________________________________________________________

Szeretnénk az egyik legfontosabb és nélkülözhetetlen partnerré válni a termékportfóliónk

minden termékébvel a vásárlók számára világszerte, és sikeresen hidat képezni a különböző

mentalitások és üzleti kultúrák között.

Kiváló minőségű termékeink gyártásával a meglévő piacokat folyamatosan bővítjük és új

piacok szerzésére törekszünk. Minőségi termékeinkhez új ügyfelek megnyerését

szorgalmazzuk, és hosszú távú üzleti kapcsolatokat tartunk fenn.

Üzleti partnereinkkel abszolút megbízhatóságot ápolunk. Motiváció és lendület a folyamatos

fejlődéssel hozzájárul sikeres fejlődésünkhöz. Kölcsönös tisztelettel élünk, és mindenkor

vigyázunk környezetünkre.

Korrektséggel, a csúcsteljesítményre való törekvéssel és a folyamatos innovációval alapot

adunk üzleti partnereinknek és munkatársainknak a fejlődéshez és a sikerhez. Stratégiailag

megcélzott diverzifikációnk fenntartható növekedést tesz lehetővé.

Megbízhatóak, nyitottak, tisztelettudóak vagyunk és mindig kompromisszumot kötünk üzleti

partnereinkkel és munkatársainkkal. Ezt képviseljük nevünkkel!



Alapvető kompetenciáink
___________________________________________________________________________________________________________________________

Gyártás Kereskedelem Szolgáltatások



Gyártás
___________________________________________________________________________________________________________________________

Saját gyártóüzemeinkben minőségi termékeket gyártunk megrendelőink igényei szerint,

nemzetközileg elismert szabványok alapján.

Gyártóüzemeinkben a folyamatos beruházásaink révén a termékpalettánk minden

termékével a legmagasabb minőséget és korrekt piaci árakat érünk el.

Jól ismerjük a különböző piaci struktúrákat, termékeink professzionális forgalmazását

tudjuk biztosítani. Szilárd pénzügyi helyzetünknek és a készleten lévő alapanyagoknak

köszönhetően minden megrendelőnkhöz gyorsan és megbízhatóan, túlzottan hosszú

szállítási határidők nélkül tudjuk szállítani a kért termékeket.

Mi magunk is mindig nagyon motiváltak vagyunk, hogy mindenkor megfeleljünk és

túlteljesítsük értékes ügyfeleink elvárásait és követelményeit. Saját astrinas márkánkat

és természetesen ügyfeleink márkáit is hirdetjük a sikeres piacra lépés és a világpiaci

terjeszkedés érdekében.

A munkánk mottója: «A vevő mércéje a mi standardunk!»



Termékportfólió
___________________________________________________________________________________________________________________________

Az astrinas termékportfóliója a következő termékkategóriákat tartalmazza:

▪ alumínium profilok

▪ alumínium tartozékok

▪ rozsdamentes acél csövek

▪ rozsdamentes acélrudak és szögidomok

▪ rozsdamentes acél tekercsek

▪ rozsdamentes acéllemezek

▪ rozsdamentes acél tartozékok

▪ rozsdamentes acél egyedi alkatrészek

▪ sárgaréz alkatrészek

Termékeinkről, azok megvalósíthatóságáról és kialakításáról, valamint a szabványokról és normákról

részletesebb információkat az áttekintő prospektusunkban talál.



Gyártóhelyek
___________________________________________________________________________________________________________________________

Gyártóhelyeink Ázsiában, különösen Kínában és Indiában találhatók. A saját gyártóüzemeinkbe történő

folyamatos beruházásainknak köszönhetően arra vagyunk predesztinálva, hogy termékportfóliónkban minden

ipari termékre a legmagasabb minőséget kínáljuk korrekt és kedvező piaci árakkal.

Alumínium: Nanjing CN (alumínium profilok)

Foshan CN (alumínium tartozékok)

Rozsdamentes acél: Foshan CN (rozsdamentes acél csövek)

Nantong CN (rozsdamentes acél csövek)

Taizhou CN (rozsdamentes acélrudak és szögidomok)

Wuxi CN (rozsdamentes acél tekercsek és lemezek, 

speciális rozsdamentes acél)

Taicang CN (rozsdamentes acél tartozékok)

Sárgaréz: Jamnagar IN (sárgaréz alkatrészek)

Taicang CN (sárgaréz alkatrészek)

Az astrinas márkánk alatt minden termékünk a legjobb hírnévvel rendelkező, kiváló minőségű és

nagy teljesítményű termékek definíciójaként kerül a piacra.



Kereskedelem (sourcing)
___________________________________________________________________________________________________________________________

Azon ipari termékek esetében, amelyeket nem magunk állítunk elő saját

gyártóüzemeinkben, nagyon szorosan együttműködünk regionális és országos

tanúsítvánnyal rendelkező gyártó cégekkel. Az ilyen termékek beszerzését

astrinas-csapatunk értékeli, amely a helyszínen ellenőrzi a termelést és

rendszeresen auditálja a gyártó cégeket.

Kiváló minőségű alumínium, rozsdamentes acél, sárgaréz és réz alapanyaggal is

kereskedünk, amelyet a saját gyártóüzemeinkben is feldolgozunk. Ez garantálja a

legmagasabb minőséget korrekt és piac vezérelt árakon. Ennek megfelelően a

nyersanyag-kereskedelmet egészen másként kell besorolni, mint az ipari cikkek

szokásos kereskedelmét.

Nagyon jól ismerjük a különböző piaci struktúrákat, és bármilyen kereskedelmi

termékhez is tudunk professzionális disztribúciót (sourcing) kínálni. Természetesen

mi magunk is mindig nagyon motiváltak vagyunk, hogy mindenkor megfeleljünk és

felülmúljuk ügyfeleink elvárásait és követelményeit.



Szolgáltatások
___________________________________________________________________________________________________________________________

Annak érdekében, hogy még professzionálisabban és versenyképesebben jelenjünk meg a

piacon, átfogó és professzionális «Teljes Szolgáltatási Csomagot» kínálunk minden üzleti

partnerünk számára. Szolgáltatásainkkal kapcsolatos fő kompetenciáink a logisztikai

szolgáltatások, valamint a nemzetközi üzleti lehetőségek export- és import kereskedelem

finanszírozása.

Logisztikai szolgáltatás

Kizárólagosan és nagyon szorosan dolgozunk együtt egy neves logisztikai specialistával,

hosszú távon. Logisztikai partnerünk a világ legfontosabb import- és exportországaiban

található, és a lehető legjobb logisztikai szolgáltatást tudja nyújtani. Minden ügyfelünknek

alapkivitelben kínáljuk a «Full-Service-Package, amely megkülönböztet minket a többi piaci

szereplőtől.

Export és import kereskedelem finanszírozása

A szilárd pénzügyi alap és a nemzetközi üzleti feltételek ismerete elengedhetetlen minden

sikeres nemzetközi üzleti vállalkozáshoz. Nagyon szorosan együttműködünk egy jó hírű és

világhírű svájci bankintézettel, és elkötelezettek vagyunk üzleti partnereink pénzügyi

követelményeinek teljesítése iránt.



Minőség és ellenőrzés
___________________________________________________________________________________________________________________________

Minőség

Vállalati stratégiánkban alapvetően csak közép- és hosszú távú üzletet folytatunk. Ez

lehetővé teszi számunkra, hogy minden alapanyagunkban és ipari termékünkben mindig a

lehető legjobb minőséget érjük el. Nyersanyagaink és ipari termékeink minőségi vizsgálata a

gyártási folyamat során mindenkor garantált. A felhasznált alapanyagok mindenkor

megfelelnek az ROHS és REACH előírásoknak.

Ellenőrzés

A termékportfóliónk szerinti összes alapanyagra és ipari termékre független ellenőrzést

biztosítunk a gyártási folyamat során, a csomagolás előtt, valamint a termékek konténerbe

vagy kamionba rakodása során. Valamennyi ellenőrzést saját ellenőrző csoportunkkal vagy

az ügyfelek utasításai szerint végezzük.

ISO minősítés

Nemzetközi vállalatként sikeresen teljesítettük az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 szerinti

ISO tanúsítványt a legújabb nemzetközi irányelvek szerint.



Csomagolás és szállítás
___________________________________________________________________________________________________________________________

Csomagolás

Minden terméknek szállítható csomagolásra van szüksége. Termékeink

csomagolásához kizárólag válogatott és minősített, a szabványoknak megfelelő

csomagolóanyagot használunk.

Szállítás

A konténerekbe, teherautókba való berakodás minden termékünknél mindig házon belül

történik, a termékek optimális védelme és a külső hatások elkerülése érdekében. A

kiszállítás minden ügyfelünknek mindig teherautóval történik a könnyebb és egyszerű

kirakodás érdekében. Ütemezett kiszállítások és speciális szállítási utasítások

egyeztetés alapján mindig lehetségesek.

Raktározás

Minden gyártóüzemünkben van raktárhelyiségünk. Ezen kívül van egy másik fedett

raktárunk a hamburgi nemzetközi tengeri teherkikötő közelében, ahová ügyfeleink

számára szállítunk. Különböző kiszállítási pontokra részleges kiszállítás is

problémamentesen megoldható.



Intézményi szervezetek
___________________________________________________________________________________________________________________________

A nemzetközi beszerzési üzletágban sikeresen működünk együtt intézményi szervezetekkel, és sikeresen

egészítjük ki know-how-nkat globálisan támogatott professzionális módon.



Mutatók        
___________________________________________________________________________________________________________________________

Alkalmazottak

10 alkalmazott az astrinas nevében

Összesen kb. 250 alkalmazott a világ összes gyártóműhelyében

100% saját tőke / tulajdonos által kezelt (független)

Termékek és szolgáltatások

Alumíniumból, rozsdamentes acélból és sárgarézből készült félkész termékek és 

tartozékok (saját gyártás). Különféle ipari termékek kereskedelmi termékei (beszerzése).

Egyedi termékek és megoldások beszerzése az ügyfél specifikációi szerint

Éves termelési kapacitások (saját termelés)

Alumínium 38 000 tonna, rozsdamentes acél csövek 26 000 tonna, rozsdamentes 

acélrudak és szögidomok 15 000 tonna, sárgaréz alkatrészek 3 000 tonna

Értékesítési területek (saját termelés)

Európa (beleértve Oroszországot és Törökországot)

Igény szerint világszerte



Mutatók
___________________________________________________________________________________________________________________________

Értékesítés alakulása USD-ben (saját termelés, beleértve a kereskedelmi termékeket is)
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Dokumentációk
___________________________________________________________________________________________________________________________

Kiterjedt termékportfóliónk mellett a vonatkozó dokumentációt is 

kínáljuk, amelyet természetesen költségmentesen elérhetővé teszünk 

nyomtatott formában vagy elektronikusan.

astrinas cégbemutatója

astrinas áttekintő prospektusa

astrinas alumínium termékbemutatója

astrinas rozsdamentes acél termékbemutatója 

astrinas sárgaréz termékbemutatója

Termékek műszaki adatlapjai

EN/ASTM szabvány szerinti üzemi tanúsítványok

További dokumentáció kérésre bármikor elérhető



Kapcsolat
___________________________________________________________________________________________________________________________

Menedzsment:

astrinas - Asian Trade and Investment Limited

Balz-Zimmermann-Strasse 7

CH-8152 Glattbrugg

Switzerland

Phone: +41 32 510 61 30

Skype: astrinas1

E-Mail: management@astrinas.com

Internet: www.astrinas.com

ÁFA azonosító szám: CHE-296.299.775

Cégjegyzékszám: CH-020.9.004.723-0

Értékesítési iroda Magyarország:

Király Gyula

2440 Százhalombatta

Fogoly utca 19.

Telefon: +36 23 355 476

Mobil: +36 20 981 7576

Skype: kiraly.gyula

E-Mail: info@baracuda.hu

Internet: www.barametall.hu




