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Keressen minket bizalommal!

A 100%-os magyar magántulajdonban lévo     
Relabor Kft. 1989 óta muködik az ország 3  
megyéjében, 5 különbözo telephelyén.
TevékenységiTevékenységi köreink az évek során                      
folyamatosan bovülnek a piac igényeinek     
megfeleloen, amelyekhez igazítottan a cég teljes 
egészében az ISO 9001:2008, illetve az ISO 
14001: 2004  minoségirányítási rendszerek 
követelményeinek megfeleloen dolgozik. 

VáltozatosVáltozatos tevékenységi köreivel, szakképzett 
kollégáival áll partnerei és jövobeli partnerei  
rendelkezésére.

RELABOR Kft.



RELABOR
Bérmunka

Bovülés elott áll, új jellegu gyártási tevékenységbe kezd, vagy szeretne felszabadítani 
gyártókapacitást? Esetleg szezonális leterhelések jelentkeznek vagy egyéb okok mentén 
hely vagy emberi eroforrás igény merült fel?

Bízza ránk, mi elvégezzük a pontos munkát!

Megrendeloinktol kapott pontos munkautasítás alapján, akár technológiai fejlesztéssel is 
igyekszünk maximálisan teljesíteni partnereink elvárásait.

MunkavállalóinkMunkavállalóink a megrendelo igényeihez maximálisan igazodva végzik munkájukat változatos             
tevékenységi körökben: 

• Mechanikai összeszerelés – autóipari és egyéb csatlakozók, gyermekjátékok, egyebek összeszerelése

• Elektronikai összeszerelés  - alkatrészek minoségi válogatása, szerelése, csomagolása, tesztelése

• Csomagolás- termékek kézi csomagolása, egységcsomagok készítése, szállításra kész csomagolás

• Kötészeti munkák – nyomdai utómunkálatok elvégzése, kézi ragasztás, késztermék csomagolás

• Varrodai munkák – szabás és termék összeállítás, melegíto takarók futoszál befuzése

•• Építoipari bérmunka – OSB lapok vakolása könnyuszerkezetes lakóingatlanok építéséhez

• Gépi stancolás – lengofejes szabászgéppel

• Csomagolóanyag elokészítés – ragasztás, címkézés (flakon, díszdoboz, karton, stb.)

www.relabor.hu

Gyártási folyamatok szélesköru támogatása



RELABOR
          Bérmunka

Nemesvámos
Kisteleki u. 6
8248

+36 88 505 710
nemesvamos@relabor.hu

Fehérgyarmat
Szatmári út 11
4900

+36 44 510 063
fgyarmat@relabor.hu

Tatabánya
Táncsics M. u.2

2800
+36 34 310 766

tatabanya@relabor.hu

Esztergom
Dobogókoi út 31

2500
+36 33 312 912
relabor@relabor.hu

Dorog
Hantken Miksa u. 13

2510
+36 33 442 269
dorog@relabor.hu



RELABOR
Dobozgyártás

Minden vállalkozás számára fontos, hogy termékei épségben jussanak el megrendeloikhez. 
Ennek a megfelelo csomagolóanyag az egyik kulcsa. A termékek megóvásán túl a                      
csomagolóanyag feladata a megfelelo elso benyomáskeltés is bármely termékkel 
kapcsolatban. Ehhez nyújt a RELABOR profi segítséget.

SZÉLESKÖRUSZÉLESKÖRU SZOLGÁLTATÁSOK – Több, mint 400 meglévo dobozméret közül  választhatnak   
megrendeloink, és igény esetén egyedi méretek elkészítését is vállaljuk. Szélesköru termék-
skálánk révén bármilyen formájú és méretu stancolt doboz gyártását vállaljuk, 3 és 5 rétegu, 
különbözo erosségu és vastagságú /”C”,”B”,”E” hullám/ alapanyagokból, bármely méretben. 
Fontos számunkra, hogy minél több területen tudjuk segíteni partnereinket, így különbözo PE,      
illetve simítózáras tasakokkal, méretre vágott raklap élvédokkel és húzott tálcákkal is állunk    
partnereink rendelkezésére.

KÖRNYEZETTUDATOSSÁG - Vizes bázisú ragasztóanyag használatunk lehetové teszi termékeink 
élelmiszeripari felhasználását is.

EGYEDI KIVITELEZÉS – A megfelelo megjelenést több színu szitázási, Flexo illetve MASTER FLEX   
nyomtatási szolgáltatásunk támogatja. 

PARTNERKÖZPONTÚSÁG -  Partnereinknek jellemzoen TFL, illetve önzáró dobozokat, nagyméretu 
konténereket szállítunk. Partnereink többsége LEAN rendszerben dolgoznak így lehetové tettük 
számukra a gyakori, akár heti többszöri beszállítást.

Csomagolóanyag és csomagoló rendszerek gyártása 
   és forgalmazása mesterfokon

www.relabor.hu
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RELABOR
Faipar A Relabor Kft teljes köru faipari szolgáltatást végez, melyhez a fa alapanyagok szárítása 

2 db 30 m3-es szárító kamrában történik. 
Modern gépekkel, hossz- és szélességtoldó eszközökkel, technológiával egyedi      
muemlék, illetve muemlék jellegu nyílászárók, faalapanyagú kisbútorok és különféle    
méhkaptárak gyártását végezzük. 

teljesköru faipari szolgáltatás (famegmunkálás) 

hossz- és szélességtoldás

egyedi muemlék, muemlék jellegu nyílászárók gyártásaegyedi muemlék, muemlék jellegu nyílászárók gyártása

faalapanyagú kisbútorok gyártása

méhkaptár gyártás

fa alapanyag szárítás (2 db 30 m3-es szárító kamrában)

www.relabor.hu

Minden ami fa 
        szakértelemmel
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RELABOR
Kertészet

Úgy mint otthonunk tisztasága, rendezettsége, úgy munkahelyi környezetünk minosége 
is meghatározó  üzletfeleink számára.

A rendezett környezethez nem csak irodánk, hanem az azt körülvevo park, zöldterület is hozzátartozik. 
Ennek igényes kialakításához, ápolásához nyújt a RELABOR profi segítséget.

Ahhoz alakítottuk ki gép- és eszközállományunkat, hogy a legváltozatosabb megrendeloi igényeket 
tudjuk teljesíteni.
Parképítési,Parképítési, parkfenntartási, hó eltakarítási, síkosság mentesítési tevékenységeink mellett a következo 
tevékenységekkel állunk partnereink rendelkezésére.

          • Funyírás,                         • Növényvédelem
          • Zöldhulladék összegyujtése, elszállítása     • Gyomirtás
          • Fák, bokrok metszése                 • Öntözés
          • Sövénynyírás                       • Tápanyag-utánpótlás
          • Fakivágás, darabolás                 • Gyepszelloztetés
                    • Növényültetés                      • Tereprendezés

A gyors és hatékony munkavégzés záloga a nagy tapasztalattal rendelkezo szakembergárda, a          
folyamatos muszaki fejlesztések, valamint a rendszeres minoség ellenorzés.

Megbízóink többnyire önkormányzatok, intézmények, multinacionális nagyvállalatok,                
magánszemélyek, akikkel már több éves együttmuködést tudhatunk magunkénak.

Teljes köru ingatlan üzemeltetés, 
     városgondozás és kertészeti szolgáltatások

www.relabor.hu
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RELABOR
Rehabilitáció

A jelenlegi törvényi szabályozások kötelezové teszik cégek számára megváltozott 
munkaképességu munkavállalók alkalmazását. 

Megváltozott munkaképességuek foglalkoztatása nem egyszeru.

Cégünk 1989 óta foglalkoztat megváltozott munkaképességu munkavállalókat, 2006 óta           
akkreditált foglalkoztatóként. Partnereink számára most elérhetové tesszük az évek során            
felhalmozott tudást, amely ezen munkavállalók hatékony foglalkoztatását lehetové teszi. 

Szakértoink segítenek:

 • kompetencia felmérésben • kompetencia felmérésben
      • munkavállalók komplex felülvizsgálatában (egészségügyi vizsgálatokkal egyben)
             • folyamatos mentoring-ban
                    • munkahelyi irányításban
                            • folyamatos szabálykövetésben

Partnereink számára kihelyezési és utánkövetési lehetoséget nyújtunk a cégünk által a nyílt piaci 
foglalkoztatásra felkészített munkavállalók tekintetében.
  
Az ország 3 megyéjében mintegy 5 különbözo telephelyünkön állunk jelenlegi és jövobeni     
partnereink rendelkezésére szolgáltatásunkkal, mellyel megbízóink mentesülnek a megváltozott 
munkaképességu munkavállaló alkalmazásával járó terhektol, és nem kell megfizetniük a        
rehabilitációs hozzájárulást. 

Megváltozott munkaképességuek integrálásának szakértoje

www.relabor.hu



RELABOR
          Rehabilitáció

Nemesvámos
Kisteleki u. 6
8248

+36 88 505 710
nemesvamos@relabor.hu

Fehérgyarmat
Szatmári út 11
4900

+36 44 510 063
fgyarmat@relabor.hu

Tatabánya
Táncsics M. u.2

2800
+36 34 310 766

tatabanya@relabor.hu

Esztergom
Dobogókoi út 31

2500
+36 33 312 912
relabor@relabor.hu

Dorog
Hantken Miksa u. 13

2510
+36 33 442 269
dorog@relabor.hu



RELABOR
Takarítás

A RELABOR Kft Takarítási ágazata személyre szabott megoldásokat kínál, hisz minden                           
vállalkozásnak, intézménynek más elképzelései, igényei vannak muködési területeik 
tisztaságát illetoen.

Cégünk teljes köru takarítási szolgáltatást nyújt irodák, kereskedelmi létesítmények, ipari üzemek, 
kórházak, uszodák számára. 

A megrendelo minden esetben igényeinek megfeleloen kidolgozott, magas színvonalú szolgáltatást 
kap.

MunkatársainkMunkatársaink kiválasztásánál alapfeltétel a megbízhatóság, a pontosság, udvariasság és az erkölcsi 
bizonyítvány. 

Dolgozóink folyamatos oktatásban részesülnek a megrendeloi igényeknek megfeleloen.

Cégünk a környezettudatosság jegyében, költséghatékonyan és kiváló ár-érték arány megtartásával 
nyújtja szolgáltatásait, figyelembe véve a technológiai újításokat, fejlesztéseket. 

Dolgozóink egységes, rendezett formaruhában végzik munkájukat, igény szerint a megrendelo            
arculatához igazodva.

www.relabor.hu

Tisztaság szakértelemmel
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