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Konstruktion,
produktion,
import – den
smarta vägen
till affärer
med Kina
och Indien.

Tillverkning av gummi- och plastdetaljer
Gjutning; alla typer av metaller
Bock- och stansverktyg
Elektronik
Trycksaker
Formverktyg
Värmeelement
Textilprodukter
Transportvagnar
Pappersprodukter
Skärande bearbetning
Svetsade konstruktioner
Säkerhetsskåp och värdeskåp
Montering av delar eller kompletta enheter
Gjutning och bearbetning i rostfritt material
Gasflaskor (stålflaskor, behållare, rostfria tankar)
Elektriska motorer samt styrningar
Kompletta produkter
Prototyper

… eller just det Du behöver!

Kubalski Trading AB • Haga 1, 640 30 Hälleforsnäs

www.kubalski-trading.se

Den smarta
vägen till Asien

Från idé
till färdig produkt

Inga
mellanhänder

Kubalski Trading AB startades av Edward Kubalski i
början av 2000-talet. Vi har sedan starten gjort affärer
med Kina och byggt upp ett stort nätverk av företag och
personer i landet. Sedan 16 år tillbaka samarbetar vi
med våra kinesiska kontaktpersoner, som idag är en del
av Kubalski Trading AB.
Kubalski Trading AB erbjuder dig och ditt företag
tillgång till ett stort nätverk av kvalificerade leverantörer,
tillverkare och beslutsfattare i Kina och Indien.
Med ett kontor i Sverige och ett kontor i Beijing med
fyra anställda, ser vi till att ständigt bevaka marknaden
samt hålla en hög servicegrad mot våra uppdragsgivare.
Vår personal på plats i Beijing utför kvalitetskontroller
efter behov och krav. De inspekterar bl a materialkvalitet,
produktion, arbetsmiljö och arbetsvillkor hos våra leverantörer och samarbetspartners.

Steg 1 (kostnadsfritt)
Du som kund skickar in information till oss om din detalj/
produkt som du vill tillverka i Kina och/eller Indien. Det
kan vara en ritning, innehållsförteckning, skiss, mönster
eller en fysisk produkt.
Vi går igenom, vilken/vilka av våra leverantörer/tillverkare som är lämpade för er produkt. Vi skickar ut en
förfrågan till utvalda leverantörer/tillverkare och återkommer till er med offert.

Kubalski Trading AB går direkt till rätt leverantör utan
mellanhänder. Vi hjälper dig att skapa dina detaljer/
produkter, till rätt pris med önskad kvalitet och vi tar hela
ansvaret från dörr till dörr. I vårt nätverk av kinesiska
leverantörer och tillverkare återfinns hög kunskap och
produktkännedom.
Vi säkerställer att våra samarbetspartners arbetar efter
kända kvalitetssystem, med minst ISO 9001 som bas, att
produktionsverktygen håller hög standard och att
moderna CAD-system är i bruk. Vi tar självklart total
ansvaret för att både kvalitet och tekniskt utförande är i
enlighet med överenskomna specifikationer.
Våra kunder består av både små och stora företag
inom alla verksamhetsområden, samt även privatpersoner.
Tveka inte att kontakta oss! Oavsett volymstorlek är din
förfrågan intressant.

Steg 2
När vi fått ett godkännande från er på offerten, skapas
ett första prov, och samarbetet tar sin början. Vi kommer vara er kontakt med vald leverantör/tillverkare och
ansvarar för beställningen från dörr till dörr. Vi ombesörjer även lagerhållning, paketering och transport om så
önskas.

