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METMARK: egy darabtól a projekt szintű mennyiségig 

Udvarias fogadtatás, rendezett irodák, korai munkakezdés. Tulaj-
donképpen egyfajta ismérvei a vállalkozásnak, mely a mai vásár-
lói igényeket figyelembe véve, nem elhanyagolható.

A METMARK Kft. 2002-ben alakult, kezdet-
ben kizárólag speciális fémipari termékek 
forgalmazására – mondja Pápes Csaba, 
megbízott értékesítési vezető. A vállalko-
zás fejlődését mutatja, hogy a 3 fővel in-
dult vállalkozás céljait, feladatait ma már 
14 fős csapat látja el. A kezdeti két ter-
mékkör a többszörösére bővült, amelyek 
a budapesti és szekszárdi telephelyeken 
érhetők el.  

Cégünk félkész és kész fémipari termékek 
forgalmazásával áll ügyfeleinek rendel-
kezésére: perforált és expandált leme-
zek, kerítésrendszerek, hullámrácsok, fém 
és műgyanta járórácsok, ponthegesztett 
hálók, lépcsőelemek, rosták, sütőipari 
fémtermékek raktárról történő vagy rövid 
határidős kiszolgálásával. Természetesen 
az egyedi igények megoldásában is se-
gítünk. Profilunkhoz tartoznak a professzi-
onális galambriasztó termékek, amelyek 
telepítését komplett rendszerekben is kivi-
telezzük. Helyi referenciánk többek között 
a Wosinsky Mór Megyei Múzeum.

Akár egy darabtól a projekt 
szintű mennyiségig értékesítünk 

– folytatja Pápes Csaba.  

Az árversenyen kívül kell valami plusz, ami 
csábító lehet a vevőinknek, így számuk-
ra fontos a széles termékpaletta, gyors, 
pontos kiszállítás, egyedi igények meg-
oldása, kedvező fizetési konstrukciók, és 

természetesen a vevőorientált kiszolgá-
lás. Igyekszünk a legkedvezőbb és leg-
versenyképesebb árainkkal, mennyiségi 
kedvezményeinkkel is meggyőzőek lenni. 
Viszonteladó partnereink az egész ország 
területén megtalálhatóak, így az általunk 
forgalmazott termékek bárhol elérhetők.

A vállalkozásunk célja a folyamatos fej-
lődés, a vevőkör mind magasabb szintű 
kiszolgálása, piaci trendekre, vevők igé-
nyeire való gyors reagálás, komplexebb 
projektekben való beszállítói részvétel, 
állandóan bővülő termékkör és piaci irá-
nyok kialakítása. Az előzőek mellett nagy 
hangsúlyt helyezünk a helyi kulturális, kö-
zösségi és sportélet támogatására is.  

A METMARK Kft. küldetése, hogy a modern 
fémipari kivitelezésekhez biztosítsa azt az 
eszköztárat, amely tartósan a jövő gene-
rációját szolgálja. A fémipari megoldások 
ne terheljék a környezetet, és alkalmaz-
kodjanak a legújabb építészeti trendek-
hez.
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Havi Akcióink
Kerítés táblák

előhorganyzott
méret: 1700x2500 mm 
huzal átmérő: 4,0 mm
osztásköz: 60 x 200 mm

előhorganyzott + szinterezett
méret: 1700x2500 mm 
huzal átmérő: 4,0 mm
osztásköz: 60 x 200 mm

perforált lemez
lyukasztás: RV 10-15 
anyag: 2 mm vastag acél
táblaméret: 1250x2500 mm

hullámrács
méret: 20x20x2,5 mm 
anyagminőség: acél
800x2000 és 1500x1800 mm

expandált lemez
méret: 43x20x4x3 mm 
anyagminőség: acél
tábla méret: 1000x2000 mm

Érvényes a raktári készlet erejéig!
Az árak a 27%-os áfát nem tartalmazzák!

5.270,- Ft/db
6.680,- Ft/db

8.850,- Ft/db

13.390,- Ft/db

1.500,- Ft/m2

Nagyobb mennyiség esetén további kedvmények!  
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A termék a köznyelvben úgy is-
mert mint üvegszálas poliészter-
gyanta. Az üvegszál a szerkezeti 
merevséget, míg a gyanta a ve-
gyi ellenállóságot adja, és együt-
tesen biztosítják az egyenletes 
teherelosztást.

Felhasználás

A műgyanta járórácsok és szerke-
zeti elemek bármilyen üzemben 
vagy telephelyen alkalmazha-
tók, de legáltalánosabb felhasz-
nálási területük az erős korróziós 
környezet, ahol tulajdonságaik 
kihangsúlyozódnak. Olyan üze-
mekben vagy telephelyeken je-
lentenek kiváló megoldást, ahol 
a hagyományos anyagok rövid 
élettartamúak, vagy gyakran 
kell őket lakkozni, védőréteggel 
ellátni, amely magas karbantar-
tási költségekkel jár, és egyálta-
lán nem garantált a biztonságos 
munkavégzési környezet.

Iparágak ahol mű-
gyanta rácsokat, 
szerkezeteket hasz-
nálnak:

• vegyipar,
• bányaipar,
• horganyzó üzemek,
• textilipar,
• élelmiszeripar,
• elektromos állomások,
• transzformátor állomás,
• bőripar,
• olajipar,
• víz- és szennyvíztelepek,
• papírgyárak és 
• egyebek ...

A műgyanta rács fő 
tulajdonságai

• vegyi- és légköri hatásokkal  
szembeni magas ellenálló 
képesség,

• magas mechanikus  
terhelhetőség,

• hő hatására nem lágyul,
• korlátlan élettartam,
• könnyű súly,
• méretstabilitás,
• kiemelkedő di-elektrikus 

tulajdonság,
• karbantartást nem igényel.

Ezek a tulajdonságok más hagyományos 
alapanyagoknál együttesen nem találha-
tók meg.

FÓKUSZBAN a
FRP/GFK műgyanta rácsok 
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A KÖVETKEZŐ SZÁMBAN

Fókuszban: a kerítésrendszerek

Elérhetőségeink

Szekszárdi központ
7100 Szekszárd, Arany J. utca 17-21.
tel.: +36 74 512 678, +36 30 309 8383
fax.: +36 74 512 679
info@metmark.hu

Szekszárdi raktár/iroda
7100 Szekszárd, Pollack M. utca 92.
tel.: +36 74 407 692, +36 20 550 4996
fax: +36 74 512 679
info@metmark.hu

Budapesti raktár/iroda
1105 Budapest, Bánya utca 35.
tel: +36 1 433 5550, +36 30 535 5594
fax: +36 1 433 5551
budapest@metmark.hu

Több, mint 15 éves piaci tapasztalattal, 
partnereinkkel kialakított kiváló viszony 
eredményeként többek vagyunk egy 
egyszerű kereskedőnél: 

a megoldást ajánljuk 
Vevőinknek!

Cégünk 2002-ben alakult, kezdetben 
speciális fémtermékek forgalmazására. 
A három fővel startoló kisvállalkozás első 
telephelyét egy kis 20 négyzetméteres 
irodahelyiség jelentette. Mérföldkő volt 
életetünkben a 2003 májusában megnyi-
tott és azóta is ugyanazon a helyen üze-
melő budapesti raktár, amely a kezdetek-
kor még igencsak szellősen, polcok nélkül, 
minimális árukészlettel állt rendelkezésre.

Az azóta eltelt időszakban a cég lendü-
letes fejlődése folyamatos, a kezdő ter-
mékkörök kibővültek további ipari és más 
szektorokban használatos félkész és kész-
termékekkel, szolgáltatásokkal, komplett 
megoldások kivitelezésével. A megnöve-
kedett feladatokat 14 fős csapat látja el, 
egy budapesti és két szekszárdi telephe-
lyen. 

Cégünk legnagyobb részt az olyan neves 
és elismert gyártók kizárólagos képvisele-
te, akik Magyarországon nem termelnek. 
Emellet természetesen elhivatottak va-
gyunk a kisebb hazai üzemekkel, feldol-

gozókkal, mivel a velük történő együtt-
működés révén segítjük egymást és 
partnereinket.

A szerteágazó beszállítói hátterünk az ösz-
szes termékkörünk esetében igen komoly 
gyártókapacitással rendelkezik, ami le-
hetővé teszi, hogy minden megrendelés 
esetén az optimális megoldást nyújtsuk a 
legkedvezőbb árfekvés mellett. A műkö-
désünk során a piacon és szakmai körök-
ben országosan ismertté váltunk, eredmé-
nyeinkre, és az ezt létrehozó csapatunkra 
büszkék, a minket választó partnereinknek 
hálásak vagyunk.

Szolgáltatást nyújtunk, 
egyénre szabva!
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