TÉRKÉPEK A RAKTÁROZÁSBAN

A Stiefelnél szinte minden speciális fuvarozási-szállítási ágazat térképét megtalálja.
Az egyszerű, ám informatív autótérképtől kezdve a kamionos információkat tartalmazó
és a vasúti térképen át a hajózási, sőt vezetékhálózati térképekig.
A fuvarozási térképek megkönnyítik és biztonságosabbá teszik mindennapi munkáját, és
segítenek elkerülni a komoly károkat okozó tévedéseket, a szükségtelen járműfutásokat.

AUTÓTÉRKÉPEK

További
térképeinket
megtalálja
weboldalunkon:

TÉRKÉPEK
A LOGISZTIKÁBAN

A raktári munka során, a beérkezések és kiszállítások tervezésében igen nagy
szerepe van egy jó térképnek. Egy pontos irányítószámos vagy autótérkép, esetleg
egy egyedi szállításikörzet-térkép megkönnyíti a szakdolgozók munkáját, csökkenti
a költségeket és segít elkerülni a reklamációkat. Az Ön raktárában már van?

VASÚTI TÉRKÉPEK

A logisztikában elengedhetetlen a helyes irány, a legjobb útvonalak ismerete,
ha a küldeményeket pontosan célba szeretnék juttatni.
A Stiefel megbízható és pontos térképei Önnek is segítenek ezt a feladatot
a lehető legkönnyebben végrehajtani.

Miért hasznosak a fuvarozó vállalatoknak a térképek?
▪ Segítik a tervezést
▪ Áttekinthetővé tesznek nagyobb területeket is
Közép-Európa autótérképe

▪ Szép és hasznos ajándék partnereknek, ügyfeleknek

TÉRKÉPEK EGYEDI TARTALOMMAL
Magyarország kamionos térképe

HAJÓZÁSI TÉRKÉPEK

VEZETÉKHÁLÓZATI TÉRKÉPEK

Európa hajózási útvonalai

Magyarország villamosenergia hálózata

Magyarország kőolaj- és földgáz létesítményei

Duna hajózási térkép

A VEZETÉKHÁLÓZATI TÉRKÉPEK CSAK
AZ ADATTULAJDONOS ENGEDÉLYÉVEL
RENDELHETŐK!

▪ Sok információ jeleníthető meg rajtuk egyszerre
▪ Dekorációnak is kiválóak

Ha Önnek egyedi tartalmi igényei vannak, idegen nyelvű térképet szeretne vagy
a céges megjelenési előírásokhoz kell alkalmazkodnia, esetleg valami nagyon
különlegessel szeretné meglepni partnereit, hívjon minket! Tanácsadónk felkeresi
Önt, és együtt alakíthatják ki az Ön igényeinek és anyagi elképzeléseinek leginkább
megfelelő térképet. Íme, néhány korábban elkészített egyedi projektünk.

Részletes információkért és
referenciákért látogasson el a
www.uzletiterkepek.hu
weboldalra

Az Ön Stiefel partnere

STIEFEL EUROCART KFT.
H-1155 Budapest, Kolozsvár u. 13.
H-1615 Budapest, Pf.209
Tel.: (1) 415-2010

Fax: (1) 414-7080

E-mail: uzletiterkep@stiefel.hu
www.uzletiterkepek.hu

BTB–1601–L

FUVAROZÁSI TÉRKÉPEK

IRÁNYÍTÓSZÁMOS TÉRKÉPEK

FALITÉRKÉPEK KÜLÖNBÖZŐ KIVITELBEN

Ha tudja az irányítószámot, gyorsan megtalálja a régiót vagy akár a települést!
Csak rá kell pillantania irányítószámos térképeinkre – ez sokkal gyorsabb,
mint számítógépben keresni. Irányítószámos térképeink széles választékában
szerepel számos ország és egész kontinensek is.

ORSZÁGTÉRKÉPEK

MÉRETEK
(70x50 cm)

Magyarország irányítószámai

Rendelje meg térképeinket digitális formában is és használja őket számítógépén vagy prezentációiban, vagy
illesszen be térképet saját céges kiadványaiba!

KERETEK

XS

Németország irányítószámai

DIGITÁLIS TÉRKÉPEK

Válasszon az Ön ízlésének megfelelő
fémlécet, fa-, vagy fémkeretet!

S

PREZENTÁCIÓKHOZ • TERVEZÉSHEZ • MEGKÖZELÍTÉSI TÉRKÉPEK

XL

(100x70 cm)

(160x120 cm)

További
irányítószámos
térképeink
például

KÖNYÖKLŐK

M

(120x80 cm)

Cégesített könyöklőink védik az íróasztalokat a karcolásoktól és
egyben bérelt helyet biztosítanak Önnek partnerei irodájában!
Méret: 648x443 mm

Ausztria
Csehország

Oroszország
Törökország

(140x100 cm)

stb.

Románia irányítószámai
Kína irányítószámai

KÖZIGAZGATÁSI TÉRKÉPEK
A Stiefel közigazgatási térképei részletesen bemutatják az adott ország, terület településszerkezetét és közlekedését.
A különböző méretű és közigazgatási rangú települések jól elkülöníthetők egymástól. A fontosabb főutakat, vasutakat,
kikötőket és repülőtereket is feltüntettük. Ezek az információk hasznosak lehetnek a fuvartervezéshez illetve az értékesítési
eredmények ábrázolásához.
A Stiefelnél szinte minden európai és a fontosabb amerikai, ázsiai és afrikai országok
közigazgatási térképe beszerezhető. Ha valamit mégsem találna meg webáruházunkban,
További
hívjon minket!

közigazgatási
térképeink

A hajtogatott térképek nagyon hasznosak még a GPS-ek korában is. Nem véletlen, hogy Nyugat-Európában újra egyre
többen használják őket. Kis helyen elférnek, de igen nagy
méretre kihajthatók – így az indulási hely és az úti cél is látható.
Használhatók gyors útvonalbecslésre, a digitális útvonaltervezők
kontrolljaként vagy biztonsági térképként minden autóban a
navigáció meghibásodása esetére. Nem utolsó sorban pedig
kiváló ajándéktárgy és hatékony reklámfelület!
Bármely ország vagy régió autóstérképét elkészítjük az Ön
megrendelésére, kedvező áron, akár 100 db-tól.

RENDELHETŐ MÉRETEK

Németország
Olaszország
Franciaország

A4

Románia

(21x29.7 cm)

Szlovákia

B1

MÁS KERETEK
MEGRENDELÉSRE!

ATLASZOK
mini
(11x15 cm)

normál

stb.

A3

(29.7x42 cm)

Föld országai

(14x24 cm)

IRODAI ÉS MEZŐGAZDASÁGI TÉRKÉPEK

B2

B1

(50x70 cm)

(68x98 cm)

(70x100 cm)

B2

(48x68 cm)

TŰZHETŐ TÉRKÉPEK

Kína

fakeret

JELÖLJE BE LÁTVÁNYOSAN
A LEGFONTOSABB TERÜLETEKET
A TÉRKÉPEN!

például

Ausztria

Egyesült Államok

Az éves tervezőnaptárakkal egész évre helyet
bérelhet partnerei irodájának falán és vevői könynyebben elérik Önt.
Naptárjainkról részletesen tájékozódhat katalógusunkból, vagy weboldalunkon
www.naptartervezo.hu

4-féle
standard szín

KÉRÉSÉRE ÖNNEK MEGFELELŐ EGYEDI MÉRETBEN IS
ELKÉSZÍTJÜK A TÉRKÉPET!

Magyarország közigazgatási térképe

Európa irányítószámai

fémkeret

HAJTOGATOTT TÉRKÉPEK

Románia közigazgatási térképe

fémléc

(200x140 cm)

L

Lengyelország

További
térképeinket
megtalálja
weboldalunkon:

XXL

RENDELHETŐ MÉRETEK

Franciaország

ÉVES TERVEZŐNAPTÁRAK

MÁGNESES
MÁ
ÁGNESES TÉ
TÉRKÉPEK
É R KÉPEK
É

MINDEN IRODAI FALITÉRKÉPÜNK FILCTOLLAL
ÍRHATÓ ÉS LETÖRÖLHETŐ

A logisztikában használt térképeken kívül számos
ámos irodai térkép
megoldást kínálunk. Lapozza végig irodai térkép katalógusunkat
k t is
is!
Ha az Ön cége az agrárgazdaságban tevékenykedik, figyelmébe
ajánljuk mezőgazdasági térkép katalógusunkat is.

RENDELHETŐ MÉRETEK

