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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. Üzleti stratégiája 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!
2

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.

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

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

ÖKO
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Hány nap alatt gyártják le nekem a rendelt termékeket?
Minden gyártás elengedhetlen feltétele a gyártási előleg. Ezek után a
lemezeket 2-3 munkanap alatt, szezonban 4-5 munkanap alatt tudjuk
legyártani. Ettől eltér a szendvicspanelek gyártási határideje. Amen�nyiben a rendelt mennyiség típusonként -azaz külön tető és oldalfalak- meghaladják a 300m2-t, vagy kevesebb ugyan a mennyiség, de
a rendelni kívánt termékeket, egy másik, már beszervezett gyártásba
tudjuk tervezni,úgy a gyártási határidőket 2, legfeljebb 3 hétben állapítjuk meg. Ha a mennyiségek kevesebbek és nincs is mihez tervezni a
tételeket, úgy a gyártási határidőt sajnos nem tudjuk meghatározni.

Mikor mehetek az elkészült TERMÉKEKÉRT?
Árukiadási időszakon belül (Hétfőtől-péntekig 7:30 és 15:30 között,
szombaton 7:30-tól 11:00 óráig), ha a rendelés minden eleme raktárra
került, azaz le van gyártva, adminisztrátorunk telefonon értesíti.
A szállító jármű paramétereinél vegye figyelembe a szállítandó
termékek méreteit.

Mikor hozzák nekem a megrendelt árut?
Ha gyűjtőfuvarban szállítjuk az áruját, akkor a legyártást követő egymásfél héten belül eltudjuk vinni a megadott lepakolási címre. Ha
célfuvart szervezünk az elkészült árura, azt a legyártást követő néhány
napon belül le tudjuk Önnek szervezni. A leszállítás elengedhetlen feltétele, hogy a megrendelés teljes összegeki legyen fizetve.
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Referencia fotók | Gyakori kérdések
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Lepakolják nekem az árut?
Teherautónk nem önrakodók, ezért minden esetben felhívjuk vevőink
figyelmét, hogy a lepakoláshoz megfelelő emelő-mozgató eszközt, vagy
megfelelő létszámú segítséget szervezzen le a szállítás időpontjára.

Milyen fizetési módot választhatok?
Preferáljuk az érintés mentes előreutalást vagy a bankkártyás fizetést.
Teherautóinknál is lehetőséget biztosítunk a kártyás fizetésre, de készpénzzel csak irodában tud fizetni.

Mindig fizetni kell előleget?
Igen, előleget minden esetben szükséges fizetni.
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Meddig tudom módosítani a megrendelésemet?
Gyártandó termékek esetén, míg azok nincsenek gyártásba szervezve, addig korlátlan lehetősége van a rendelt termékek módosítására.
Gyártásba szervezés után már csak üzemvezetői beleegyezéssel, ha az
ütemezésünket és technológiánkat hátrányosan nem befolyásolja.

Mit tudok azonnal elvinni?
Úgynevezett azonnal gyártós trapézlemez és cserepeslemez termékkínálatunk részét képezi. Ez esetben meghatározott profilú lemezgyártó gépeken, a vevő által leadott méreteket, azonnal legyártjuk, azt
megvárhatja. Szendvicspanelek esetén állandó raktári készletet tartunk
tető és oldalfal panelekből, fix méretben. Mindkét terméktípus esetén
érdemes egyeztetni az értékesítő kollégáinkkal.

Referencia fotók | Gyakori kérdések
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Vásárlás folyamata
Megtiszteltetés számunkra és köszönet illeti lakossági ügyfeleinket, akik évről-évre , egyre növekvő vásárlókedvvel fordulnak
hozzánk.
A legjobb visszaigaszolás számunkra az, hogy vevőink jelentős
része visszatérő vásárló.

Használja illusztrációnkat és kövesse a megrendelés lépéseit figyelmesen, hogy vásárlásának menete stresszmentes
legyen.
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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.
Vevőinknek nincs más dolga, mint a mennyiségi és
minőségi ellenőrzés után, a termékek lepakolásáról
gondoskodni.
A gyűjtőfuvarba szervezett Metál-Sheet termékeket,
összehangolt útvonalakon, csekély fuvarköltségekkel,
rövid szállítási határidővel tudjuk teljesíteni, az ország
bármelyik pontjára kiszállítva.
Az úgynevezett célfuvarokkal, nagy mennyiségű árut
mozgatva tudjuk levenni a terhet az ön válláról.

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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Milyen felárak vannak?
Lemezgyártás esetén semmilyen. Gyártandó szendvicspanelek esetén,
bizonyos feltételek mellett, kismennyiségi és színtoldási felárként, egyaránt 50-50 ezer Ft + ÁFA-t számolhatunk fel. A feltételek részleteiről
egyeztessen ügyintézőjével. Gyorsasági felár nincs. A változtatás jogát
fenntartjuk.

Milyen típusú lemezt / szelement vegyek, ha ismerem a
fesztávot, amit át kell hidalni?
Sajnos erre nem tudunk válaszolni. Erre kizárólag statikusok adhatnak,
számítások alapján, hivatalos választ.

Hibás vagy hiányos terméket kaptam. Mit tegyek?
A legfontosabb, hogy az áru átvételénél győződjön meg a termékek
hiánytalan mennyiségéről és megfelelő minőségéről. Garanciális észrevételeit, a hiba észlelésétől számított 15 napon belül jelezze annál az
ügyintézőnél, akivel a rendelés során kapcsolatban volt. A garanciális
feltételeket és a tárolási útmutatót a szállítólevél mellékleteként megkapja, illetve a metal-sheet.hu weboldalról letöltheti.
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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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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

A változtatás jogát fenntartjuk! ©Metál-Sheet Kft
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