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BEMUTATKOZÓ
Üdvözöljük a Metál-Sheet
családjában!
Mielőtt tovább lapozna, szánjon ránk néhány percet.
Szólhatna ez a néhány sor pusztán cégünk bemutatásáról, egy üdvözlési formáról, ami elengedhetetlen
egy katalógus elejéről. Mi szeretnénk Önnek egy
kicsit többet nyújtani. Legyen ez a pár bekezdés és a
prospektusok tartalma ösztönző erejű, hogyan lehet
egy egyszerű vidéki fiatalemberből, egy sikeresen
működő cég vezetője.
Cégünk alapítását megelőzően, vállalatunk tulaj-

2004
2004-ben a megnövekedett lemezeladások
hatására célszerűvé vált egy fejlettebb üzleti
forma létrehozása, így alakult meg a
Metál-Sheet Kft.

donosa, egyéni vállalkozóként készített ügyfeleinek
egyedi lemezgarázsokat, küszöböket. Egy fontos
üzleti stratégiája azóta is változatlan. Nyereségének
túlnyomó részét, egyfajta fejlesztési alapként kezeli,
ennek köszönhetően 2020-ban 35 gépsor működik
csak a debreceni telephelyen.

SIKERÜNK TITKA
Az elmúlt 20 évben és a jövőben is,
elsődleges szempont számunkra a vásárlók elégedettsége. Mi mindenkit kiszolgá-

2008
2008-ban új típusú lemezgyártó gépsorok
kerültek beszerzésre és a trapéz és cserepeslemez gyártás mellett már szelemeneket és
bennmaradó zsaluzatot is gyártottunk.

2010
2010-ben csarnokot építettünk, s benne
lehetőség nyílt az EPS és Ásványgyapotos
panelek gyártására, ami felgyorsította a
Metál-Sheet Kft. fejlődését és mindennapi
működését.

lunk. Hogyan tudtuk ezt megvalósítani?
Közel 100 munkatársunk dolgozik azért,
hogy céges partnereinktől a lakossági
vásárlókon át, mindenki azt kapja,
amiért hozzánk fordult.

Céltudtatosan,
hazai gyártótól!
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Bemutatkozó

2013
2013-ban újabb, PIR és PUR szendvicspaneleket gyártó üzemmel bővültünk, reagálva a
piaci igények változására, az EPS paneleket
pedig fokozatosan kivezettük a
kínálatunkból.

2019
2019-ben PIR panelgyártó kapacitásunkat
új gépsorral bővítettük.
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ÖKO
Mit tehetünk egy fenntarthatóbb világért?
Milyen lehetőségeink vannak egy épület építése
során, hogy ökológiai1 és karbon2 lábnyomunkat
csökkentsük? Hogyan alakulnak a kiadásaink, ha a
környezetvédelemre is figyelmet akarunk fordítani?

Az acél könnyűszerkezetes épületek kivitelezései alapvetően
nem igényelnek vizes technológiákat, így a kevesebb vízfelhasználás önmagában csökkenti ökológiai lábnyomunkat. Járulékosan még az alapozás módja és keresztmetszete is csökkenhet,
így csökkentve tovább a vízfelhasználást.
Az általunk forgalmazott, horganyzott és festett acéllemezek és
acéllemez fegyverzetű szendvicspanelek tartóssága kimagasló.
Nincs szükség felületi állagmegóvásra, azaz nem kell alkalmanként
újra festeni, így spórolunk időt és pénzt magunknak, valamint az így
okozott többletterhelésektől is megóvhatjuk környezetünknek.
Mindent egy helyről. Hatékonyabb a beszerzés -és persze az árképzést
is kedvezően befolyásolja-, ha a lehető legtöbb építőanyagot egy helyről
vásárolja meg. Nálunk erre is van lehetősége.
A szelemeneket, bennmaradó zsaluzatokat, az egy héjú és hőszigetelt
homlokzati és tetőfedő anyagokat, a hozzá tartozó szegőket, még a csavarokat is megvásárolhatja tőlünk. A kedvezőbb piaci lehetőségeken túl,
egy fontos dolgot jegyezzünk meg. Alkalmasint kisebb közúti terhelésnek tesszük ki úthálózatainkat és környezetünket. Egyszerre több
mindent, gyorsabban, kisebb fuvardíjjal és üzemanyag felhasználással
tudunk eljuttatni a felhasználás helyére, ezzel csökkentve karbon
lábnyomunkat.
A szerelt építési formával, amit a termékeink jellegei biztosítanak,
töredékére csökkentheti a kivitelezési időt. Úgy gondoljuk, ezen
érvünket, gazdaságilag nem kell megmagyarázni.
Az így elkészült épületek esetén, kisebb rezsiköltséggel számolhatunk
az építés és a fenntartás során is. A Metál-Sheet szendvicspaneljei a legszigorúbb hőtechnikai követelményeknek is megfelelnek, ezért felhasználásukkal megfelelően energiatakarékos épületeket valósíthatunk meg.
A csomagoló anyagok szelektív gyűjtésével Ön is hozzá
járulhat egy tisztább, élhetőbb világhoz.

ÓVJUK EGYÜTT

FÖLDÜNK TARTALÉKAIT,
CSÖKKENTSE VELÜNK ÖKOLÓGIA1
ÉS KARBON1 LÁBNYOMÁT!
„Az ökológiai lábnyom egy olyan elszámolási keretrendszer, amely bemutatja, hogy az ökoszisztéma termékeiből és szolgáltatásaiból mekkora
részt képvisel a humán célú felhasználás, és ennek meghatározásához a termékek és szolgáltatások előállításhoz szükséges bioproduktív területek
(szárazföld és tenger) nagyságát használja fel mutatóként.” (Ewing et al., 2010, p. 1.)

1

2

4

A karbonlábnyom az Eurostat definíciója szerint a termékek végső felhasználása által keletkezett szén-dioxid. / KSH- Statisztikai tükör - 2018 május

ÖKO
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Sertéstelep tetőszerkezetének
felújítása /Aba
Kivitelező: Kovács Tibor EV.
Felhasznált anyagok:
60mm szendvicspanel tető
Egyedi élhajlított elemek
Trapézlemezek
Fényáteresztő polikarbonát bevilágító
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Sertéstelep tetőszerkezetének felújítása - Aba

Sertéstelep tetőszerkezetének felújítása - Aba
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Mezőgazdasági tárolók /TÚRKEVE
Kevi Növény Kft.

Felhasznált anyagok:
T20/1160 és T38 antikondenzált trapézlemezek
Egyedi élhajlított elemek
Z200 szelemen
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Mezőgazdasági tárolók - Túrkeve

Mezőgazdasági tárolók - Túrkeve
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Kukorica feldolgozó üzemi épületek
/tiszapüspöki
Kall Ingredients Kft.

Felhasznált anyagok:
PIR oldal és tetőpanelek
T45 antikondenzált trapézlemezek
Z250 szelemenek
Polikarbonát bevilágítók
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Kukorica feldolgozó üzemi épületek - Tiszapüspöki

Baromfi tartó épületek /Békés
Lipcsei Zoltán EV. (Lipcsei Csirke)
Felhasznált anyagok:
Szendvicspanel oldalfalak
Egyedi élhajlított elemek

Baromfi tartó épületek - Békés
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Állattartó épületek és szalmatároló
/Hajdúnánás
Nyakas Farm Kft.

Felhasznált anyagok:
Z150 szelemenek
T20/1160 antikondenzált és T45 trapézlemezek
Fényáteresztő bevilágítók
Egyedi élhajlított elemek
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Állattartó épületek és szalmatároló - Hajdúnánás

felhasználói és gyártói tanácsok
A megrendelést jól időzítse. Vegye figyelembe a gyártási és szállítási időt és óvakodjon a
termékek „túltárolásától”.

Érdemes a termékek átvételéhez igazítani
a tető bontását.

A lemezek és panelek kiosztását bízza
kivitelező vagy tervező szakemberre.

Válasszon standard szegők közül. Egyedi
hajtásoknál ne feledje, méretezett metszetrajz alapján tudunk árajánlatot adni.

A lepakolásról a vevőnek kell gondoskodnia.

Olvassa el és tartsa be tárolási szabályzatunk
útmutatásait!

Megfelelő rögzítéssel óvhatja szerkezeteit a
viharkároktól.

Ne használjon sarokcsiszolót!
Ajánljuk helyette a lemezollót,
rezgőollót vagy orrfűrészt.

Felhasználói és gyártói tanácsok
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Vásárlás folyamata
Valljuk, hogy a magyar gazdáknak nincs párja!
... ezt megszámlálhatlan alkalommal bizonyították már nekünk
a mezőgazdaságban és állattenyésztésben jártas ügyfeleink.
Talpraesettségüket nem csak a szakmai feladatokban tudják
kimagaslóan kamatoztatni.
A magyar gazda eredendően olyan ember, aki kellő magabiztossággal mozog az üzleti életben, jártassága az építőiparban
kiváló lehetőséget biztosít számunkra a konstruktív üzletek
lebonyolításához.
„Nem kell a rizsa” - Következetesen kialakított rendszerünkkel segítjük Önt a gondolattól a termékek átvételéig.
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Megszületett egy bővítés vagy fejlesztés ötlete?
Keressen fel bennünket az alábbi elérhetőségek egyikén:
4002 Debrecen, Csereerdő u. 10. | 4030 Debrecen, Mikepércsi út 106.
www.metal-sheet.hu
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Egyeztessen munkatársunkkal személyesen, emailben vagy
telefonon a lehetőségeiről.
Felkészült szendvicspanel és lemez értékesítők segítenek
Önnek összeállítani a megfelelő ajánlatot.
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Árajánlatot készítünk, amit átadunk önnek véleményezésre.
Az ajánlat beárazásánál figyelembe vesszük a rendelt
termékek mennyiségét.
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Ha az ajánlatot elfogadja, aláírásával hitelesítse és
küldje vissza munkatársunknak.
Csak aláírásával hitelesített, elfogadott ajánlatot tudunk
megrendelésként továbbítani.
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A gyártás megkezdéséhez részben vagy teljes összegben
előleget kérünk.
Nagy összegű rendelések esetén 50%, kisebb rendelések
esetén 100% gyártási előleget kérünk ügyfeleinktől.
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rövid gyártási határidővel vagy egyeztetett időre
elkészítjük a rendelt termékeket.
Az előleg megérkezését követően gyártásba szervezzük a
megrendelt anyagokat.
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az elkészült áru elszállítása.
A fennmaradt összeget legkésőbb most teljesíteni kell.
A termék elszállítását leszervezzük, ha Önnek nincs rá lehetősége.
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Vásárlás folyamata

szállítás és fuvarszervezés

A MI RUGALMASSÁGUNK, AZ ÖN
LEHETŐSÉGE.
Önnek nincs más dolga, mint a mennyiségi és minőségi
ellenőrzés után, a termékek lepakolásáról gondoskodni.
Engedje meg, hogy Metál-Sheet fuvarszervezői segítsenek, Ne bajlódjon az EKÁER szám írásával, behajtási
engedélyekkel kérésével.

A kiszállítás folyamatának standard módja

1
2
3
4

GYÁRTÁS
Ütemezett gyártás a vevői igények mérlegelésével.
A megrendelt termékek elkészültek.

SZERVEZÉS
Telefonon egyeztetünk az ügyféllel.
(Pl.: szállítás tervezett ideje, pontos helye)

SZÁLLÍTÁS
Érkezésünk előtt 1/2 - 1 órával telefonon értesítjük az ügyfelet.
Idejében biztosítson az ügyfél eszközt vagy segítséget a lepakoláshoz.

ÁTVÉTEL
A leszállított termékek mennyiségi és minőségi
átvétele.

Szállítás és fuvarszervezés
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KIADVÁNYAINKAT KERESSE ÉRTÉKESÍTŐINKNÉL
Lemez árlista
Szendvicspanel árlista
Termékkatalógus
Profi gazda vagyok - referencia katalógus gazdálkodóknak
Szakember vagyok - referencia katalógus tervezőknek és kivitelezőknek
Lakossági ügyfél vagyok - referencia katalógus magánszemélyeknek
Tervezési útmutató trapézlemezekhez
Tervezési útmutató C és Z szelemenekhez
Rajztár - Termékrajzok és csomópontok, Szegélykatalógus
Tanúsítványok

REFERENCIA
GYŰJTEMÉNYÜNKET

megtekintheti, amennyiben
telefonjával beolvassa a QR kódot!
www.metal-sheet.hu/referenciak

metal_sheet

fb.com/metalsheetkft

Székhely és telephely
HUNGARY
4002 Debrecen, Csereerdő u. 10.
(4. számú főút, 231. km kő)
www.metal-sheet.hu
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