ДОВІДКА ВИРОБНИКА
02.03.2020р.
Основний напрямок нашої діяльності — пошив чоловічого та
жіночого одягу на замовлення.
Підприємство шукає інвесторів для відновлення обсягів виробництва.
ТОВ „Хустекс” ЛТД, код 20439369– сучасне швейне підприємство з
потужними технологічними лініями, технічним оснащенням світового рівня та
спеціалістами високої кваліфікації, розраховане на випуск 2000 сорочок в день
при кількості операціоністів 200 чоловік. Зараз в наявності 50 чоловік, але є
можливість повністю заповнити виробничі потоки. Виробництво розміщено на
двох дільницях, третя будівля на 1700 м.кв. в незакінченому стані. Земельні
ділянки знаходяться в довгостроковій оренді, з можливістю викупу. Рівень
якості продукції відповідає всім євро стандартам і постачається в Італію,
Німеччину, Угорщину, Чехію та інші країни Європи. Структура підприємства
дозволяє надавати весь спектр послуг для виготовлення чоловічих сорочок,
жіночих блуз та іншого легкого одягу.
Послуги по виготовленню продукції складаються із:
- розробки лекал та розкрою моделей;
- машинної вишивки логотипів та малюнків;
- пошиття виробів з використанням агрегатно-групової організації
потоку;
- прання за необхідністю (пом'якшувач або ензим)
- пакування готових виробів.
Технічне оснащення підприємства включає обладнання марок
Brother, Supreme, Typical, Juki ,Ricoma та інші.
Встановлене обладнання дає змогу виготовляти продукцію найвищої
якості.
Підприємство складається з таких виробничих підрозділів:

◄Розкрійний цех, в якому виконують
настилання та розкрій основних і
прикладних матеріалів ( обладнання
фірми „Simac”, „Caron”, „Krauss” ).

► Швейний цех №1 по виготовленню
сорочок чоловічих ( обладнання фірми
„Rimoldi”, „Necchi”, „PFAFF”,
„Durkopp”, „Omnitex”Brother, Juki).

◄Швейний цех №2 по виготовленню жіночих
блуз ( обладнання фірми „Rimoldi”, „Necchi”,
„PFAFF” ).

►Цех пакування і волого-теплової
обробки готових виробів
(обладнання фірми EUROSEC,
ZANUSSI, ARISTОN). У цеху
виконується прання швейних
виробів на Ділянці прання ( за
необхідності ).

◄Швейний цех №3 по виготовленню
трикотажної білизни: трусів та майок
жіночих та чоловічих ( обладнання фірми
„Rimoldi” ).

►Ділянка комп'ютерної обробки
лекал: дигитування, розмноження і
розклад лекал (обладнання фірми „Lectra
Alis 30”
технологія і програмне
забезпечення фірми „Consult+”).
Ми виготовляємо сорочки для таких відомих фірм, як “Bellmonte”,
“Marlboro”, “Daddy&Son”, “Trabaldo” та інших; вироби трикотажної білизни для
відомої італійської фірми „G.C.P.”.
Наша продукція успішно реалізується на ринках закордонних країн.
ТОВ „Хустекс” ЛТД є членом Закарпатської Торгово-промислової

палати і Торгово-промислової палати України.
На підприємстві впроваджена американська система контролю якості
JC Penney, яка включає між операційний та заключний контроль продукції
Підприємство зацікавлено в довгострокових інвестиціях, або
продажу частками або в цілому. Довгостроковій співпраці з річним планом
випуску продукції.
Назва підприємства:
Сфера діяльності:
Адреса:
Контактна особа:

Загальна інформація
ТОВ «Хустекс ЛТД» 20439369
Виробник одягу
вул. Мала,5, м.Хуст, Закарпатська обл.,
Україна
Шерегій Євген (російська, італійська)
+380 673120644

Контактні телефони:
Mail: hustfabrika@ukr.net
Сайт:
davanty.com.ua
Власний бренд:

Davanti

Товариство з обмеженою відповідальністю
Організаційно-правова форма:
м.Хуст, вул. Мала, 5, 2300 квадратних метра
м.Хуст, вул. Логойдових, 2 , 2700 квадратних
метра
Місце знаходження виробництва:
м.Хуст, вул.. Вокзальна 15, 1600 квадратних
метра

Контроль якості:

Внутрішній, JC Penney
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