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TERMÉKVÁLASZTÉK

Acél könnyűszerkezetes
termékek és komplett rendszerek,

teljeskörű szolgáltatással
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AlApAnyAg

TermékfejleszTés, 
rendszermegoldások

A swedsteel-metecnoról

A Swedsteel-Metecno a Metecno Csoport magyarországi üz-

letága. A Metecno Csoport több mint 45 éve a nemzetközi 

építőipari piac meghatározó szereplője, és a világ első szá-

mú szendvicspanelgyártója, amely 15 országban üzemeltet 

gyártóegységeket, és 30 országot szolgál ki termékeivel. 

A Swedsteel-Metecno Kft., mint regionális központ, a teljes 

közép-kelet-európai régió számára biztosít könnyűszerkeze-

tes vékonyfalú acél építési termékeket, szigeteletlen és hőszi-

getelt fal- és tetőburkolatokat, teherhordó szerkezeteket és 

a szükséges kiegészítőket, kötőelemeket, valamint komplett 

rendszermegoldásokat.

A termékek alapanyaga többrétegű korrózióvédelemmel ellátott 

nagy szilárdságú acél. A korrózióállóságot, tartósságot, a környe-

zeti hatásokkal szembeni ellenálló képességet a tűzihorganyzás 

során felhordott cinkréteg és a többrétegű festékbevonat együt-

tesen biztosítja. A felhasznált alapanyagok magas mechanikai 

szilárdsága és korrózióállósága minden esetben a legmagasabb 

minőségi követelmények szerint kerül kiválasztásra, ezáltal biz-

tosítva a termékek és rendszerek kiemelkedő teherbírását és 

tartós, gazdaságos megvalósítását.

„..több Mint 45 éve A neMzetközi

építőipAri piAc MeghAtározó 

Szereplője, éS A világ elSő 

SzáMú SzendvicSpAnelgyártójA..”

A Swedsteel-Metecno folyamatos fejlesztéseinek köszönhetően 

úttörő szerepet tölt be a hatékony és költségtakarékos termékek 

gyártása és alkalmazása, valamint a rendszermegoldások terüle-

tén. A kutatás-fejlesztési folyamatokat együttműködő partnerek-

kel és szakmai intézményekkel közösen végezzük, és kiterjednek 

az acéllemez alapanyagokra, az egyes komponens termékek műsza-

ki jellemzőire és alkalmazására, valamint a gyártott és forgalmazott 

rendszerek komplex és magas szintű megfelelőségére egyaránt. 

A fejlesztések legfőbb célja a piaci igények hatékony kiszolgálása 

kiváló minőségű, innovatív eszközök segítségével.
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A swedsteel csArnokokkörnyezettudAtosság

„..A terMeléS Során eleve MiniMáliS

MennyiSégű hullAdéK KeletKeziK,

de A 100%-bAn újrAhASznoSíthAtó Acél 

AlApAnyAgnAK KöSzönhetően ez SeM

jelent Környezeti terheléSt..”

A Swedsteel az acélanyagú könnyűszerkezetes csarnokrendszerek 

specialistája, szakemberei több mint két évtizedes tapasztalattal 

rendelkeznek a különböző ágazatokat kiszolgáló könnyűszerkezetes 

épületrendszerek fejlesztésében és megvalósításában. A vállalat 

által kínált csarnokrendszerek legfontosabb előnye a vázszerkezet 

nagyfokú rugalmassága méret és funkció szempontjából, amelynek 

köszönhetően gyorsan kivitelezhető és gazdaságosan üzemeltethe-

tő épületek hozhatók létre, legyen szó mezőgazdasági, ipari, keres-

kedelmi, logisztikai vagy éppen sportlétesítményről.

A Swedsteel-Metecno elkötelezett a környezeti értékek megóvá-

sa és a természeti erőforrások felelős felhasználása mellett, amely 

filozófia átszövi a cég teljes működését és minden területét. A fej-

lett gyártástechnológia jóvoltából a termelés során eleve minimális 

mennyiségű hulladék keletkezik, de a 100%-ban újrahasznosítható 

acél alapanyagnak köszönhetően ez sem jelent környezeti terhe-

lést, hiszen a hulladékok szelektív összegyűjtése után, az újrahasz-

nosító-feldolgozó folyamatok által ismételten teljes értékű alap-

anyagként tud funkcionálni a további életciklusában.
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WE BUILD
THE FUTURE
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termékek
és rendszerek 

építéSi terMéKeK éS KoMplett
épületSzerKezeti rendSzereK
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z- és C-szelvényű ACél 
tArtószerkezeti elemek 

A Z- és C-szelvényű vékonyfalú gerendáknak az építőipari gya-

korlatban legelterjedtebb felhasználási területe az úgynevezett 

másodlagos teherhordó szerkezeti elemek (tetőszelemenek, 

falvázgerendák, falvázoszlopok) kialakítása. A másodlagos tar-

tószerkezetek szerepe, hogy közvetlenül alátámasszák, megtá-

masszák a rájuk kerülő önhordó tető- és falburkolati elemeket, 

és továbbítsák az épületre a burkolatokon keresztül ható külső 

terheket az elsődleges, főtartó vázszerkezetre. Erre a feladatra 

nyújtanak kiváló műszaki megoldást a vékonyfalú Z- és C-szelvé-

nyű acélelemek, amelyek változatos tető- és falburkolati rend-

szerekhez alkalmazhatók (pl. alacsonybordás trapézlemez, előre 

gyártott szendvicspanel), továbbá többféle anyagú és típusú fő-

tartó szerkezethez is illeszthetők (pl. acél, vasbeton, fa).

Kiemelt jelentősége van a gyártáshoz felhasznált nagy szilárd-

ságú tűzihorganyzott acél alapanyagnak, mert nagymértékben 

befolyásolja, meghatározza a végtermék műszaki tulajdonságait 

is. A magas szilárdsági érték hozzájárul a végtermék jelentős te-

herbírási kapacitásához, ezáltal a gazdaságos anyagfelhaszná-

láshoz, az alacsony fajlagos tömeghez (kg/m2). A tűzihorgany-

zott alapanyag pedig biztosítja az acélanyag megfelelő védelmét 

a korrózióval, azaz rozsdásodással szemben, bármilyen további 

kiegészítő felületi kezelés, festés nélkül is. Ugyanakkor fontos, 

hogy milyen mértékű, milyen rétegvastagságú a korrózióvédel-

met nyújtó horganyréteg, a cinkréteg. A Swedsteel-Metecno 

Kft. által alkalmazott alapanyagok megfelelnek a tartós műszaki 

megoldás biztosításából és a kiemelkedő teherbírási igényekből 

fakadó magas elvárásoknak.

Az alapanyag mellett a másik meghatározó szempont a gyártott 

szelvények alakja és mérettartománya. A Swedsteel-Metecno 

által gyártott Z-,C- és U-szelvények egyedülállóan széles körű 

profilválasztékot kínálnak 100 mm-től 400 mm profilmagasságig, 

különböző övméretekkel, 1,0 mm-től 4,0 mm-es lemezvastagsá-

építéSi terMéKeK, A rendSzereK AlKotóeleMei 
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gig. Ez a tág méretválaszték az opcionális statikai rendszerek-

kel kombinálva a gyakorlati esetek szinte 100%-ában lehetővé 

teszi az optimális tervezést, a hatékony anyagfelhasználást, 

a leggazdaságosabb megvalósítást. A Z-szelvények je-

lentik a leghatékonyabb rendszert folytatólagos tetősze-

lemenek esetén, amikor a kismértékben eltérő övmére-

tek lehetővé teszik a profilok egymásba forgatását, ezáltal 

a támaszok környezetében átfedéses, átlapolásos illesztéssel 

alakítjuk ki a toldást. A C-profilok olyan esetekben kínálnak ide-

ális megoldást, amikor a teherbírási igény mellett egyedi épü-

letszerkezeti szempontok kifejezetten igénylik ezt a fajta szel-

vényalakot (pl. szélső ereszszelemenek, párkánytartók, kiváltó 

gerendák, nyílászárókat határoló falváztartók stb.). Az U-szelvé-

nyek teherbírása önhordó gerendaként jelentősen kisebb, mint 

az övmerevítővel rendelkező C-profiloké, viszont előnyük, hogy 

az övek közé más profilok bevezethetők, ezáltal egyszerűbb kap-

csolatok kialakítását teszik lehetővé (pl. peremlezárások, vezető-

sínek kialakítása esetén). 

Lehetőség van a tervezett kapcsolatokhoz igazítva gyári lyukasz-

tásra, különböző méretekben és pozíciókban, amely révén a kivi-

telezés, a helyszíni szerelés válik jóval egyszerűbbé és gyorsabbá, 

hozzájárulva a teljes projekt költséghatékonyabb megvalósításá-

hoz. Az optimális tervezéshez szükség van a megfelelő mérete-

zési eszközökre is. A hidegen hengerelt vékonyfalú, nyitott profi-

lok az acél tartószerkezeti elemeknek egy különleges csoportját 

képviselik, a statikai méretezésük sok olyan specialitást igényel, 

amely nem fordul elő a hagyományosabb, melegen hengerelt, 

vastagabb falú acélszelvények számítása során. Ezért sok időt 

és energiát tudnak megtakarítani a statikus tervezők, és ezáltal 

a megbízóik is, ha a Swedsteel-Metecno cég által kifejlesztett mére-

tezési eszközöket, tervezési táblázatokat, szoftveres alkalmazásokat 

használják a teherbírási számítások során. 

A tűzihorganyzott vékonyfalú z- és c-szelvények azonban 

nemcsak másodlagos teherhordó elemek kialakítására alkal-

masak, hanem bizonyos mérettartományban akár elsődle-

ges, főtartó szerkezeti rendszerekben is gazdaságosan 

alkalmazhatók. ilyen speciális, egyedi szerkezeti megoldások 

közé tartoznak például a dupla (osztott) c-szelvényekből ké-

szülő főtartó keretes csarnokok, a rácsos tartós szerkezetek, 

a gerendás rendszerű födémek vagy a teherhordó könnyű-

szerkezetes falvázak. ezen tartószerkezetek közös jellemzője, 

hogy a felhasznált alkotóelemek és csavarozott kapcsolataik 

révén kis önsúlyú, egyszerűen és gyorsan szerelhető, tar-

tós és gazdaságos megoldást jelentenek – legyen szó akár 

új építésről, akár meglévő épületek bővítéséről, felújításá-

ról. A Swedsteel-Metecno cég a rendelkezésre álló tág szel-

vényválasztékával, modern gyártástechnológiájával, kiváló 

minőségben előállított termékeivel, valamint fejlett mérnöki 

háttérrel együtt biztosítja ezeket a speciális vékonyfalú acél 

szerkezeti rendszereket az építtetők számára 
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A Swedsteel-Metecno cég által gyártott és kínált tetőfedő ter-

mékek közös jellemzője az előállításukhoz felhasznált alapanyag 

fajtája, amely színes poliészter bevonatos vagy natúr, további 

bevonat nélküli, de minden esetben tűzihorganyzott, vékony 

acéllemez. A termékek gyártása úgynevezett hidegenhengerlé-

ses technológiával történik, amely az építőiparban az egyik leg-

modernebb, leggyorsabb, legtermelékenyebb eljárás, és emel-

lett állandó, folyamatos kiváló minőséget biztosít. Az előállított 

végtermékek magas műszaki teljesítményű, tartós épületszerke-

zeti megoldások kivitelezését teszik lehetővé, ahol igen össze-

tett, szerteágazó követelményeknek kell egyidejűleg megfelelni 

(vízzárás, magas teherbírás, mechanikai ellenálló képesség, kor-

rózióállóság, felületvédelem stb.). 

Az acél tetőfedő lemezek helyes kivitelezése speciális szere-

léstechnológiát igényel. Az úgynevezett száraz, csavarozott 

jellegű építési mód viszonylag egyszerű, de megfelelő szakkép-

zettséget és szerszámozottságot igényel. Időjárástól kevésbé 

függő, gyors megvalósítást tesz lehetővé. A Swedsteel-Metec-

no tetőfedő elemek fő alkalmazási területét az ipari, mezőgaz-

dasági, kereskedelmi csarnokok adják, de bizonyos termékek 

kiválóan alkalmasak lakó- és közösségi épületekhez is.

különböző méreTű és 
funkCiójú gAzdAsági épüleTek, 
CsArnokok TeTőfedése

Ezeknél a csarnoképületeknél leginkább a funkció, az egysze-

rűbb, leggazdaságosabb kialakítás dominál, általában alacso-

nyabb az esztétikai elvárás szintje. Idetartoznak például a gyár-

tócsarnokok, üzemi épületek, gabonatárolók, állattartó épületek, 

kereskedelmi és logisztikai központok stb.

Erre a célra kínált acél tetőfedő termékek az alacsonybor-

dás trapézlemezek, különböző méretekben és színekben, 

amelyek szakmailag az önhordó, nagy táblás fedések közé 

tartoznak, tipikusan acél, ritkábban fa alátámasztó szerke-

zetre (szelemenekre) rögzítve. A tetőfedő trapézlemezek több-

féle választható profilmagassággal (20, 35, 45 mm) és hoz-

zá tartozó hasznos fedőszélességekkel (1028, 958, 900 mm), 

különböző lemezvastagságokban (0,4/0,5/0,6/0,7) állnak ren-

delkezésre. A 25 ym vastag poliészterbevonat egyrészt további 

felületvédelmet nyújt az acéllemeznek a horganyréteg felett, más-

részt széles színválasztékával a tető, és ezáltal az egész épület 

megjelenését is meghatározza.

építéSi terMéKeK, A rendSzereK AlKotóeleMei 

TeTőfedő Termékek 
ipAri épÜletekHez
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Az alacsonybordás trapézlemezek felhasználásával különbö-

ző épületszerkezeti megoldások tervezhetők és kivitelezhetők. 

A legegyszerűbb kialakítás az egyrétegű trapézlemezes tető-

héjazat lejtésirányban fektetve, amelyet hosszirányú (általában 

acél-, ritkábban faanyagú) szelemenekhez rögzítenek, nyitott szí-

nek vagy hőszigeteletlen, ún. hideg csarnokok esetén. Itt kell 

megemlíteni a belső oldalon páramegkötő filcréteggel gyárilag 

ellátott trapézlemezeket, mint kifejezetten a hideg csarnokok fe-

désére kifejlesztett speciális terméket, amely a belső felületen 

kicsapódó párát megköti, magába szívja, ezzel pedig megaka-

dályozza a pára lecsepegését, és így megvédi a tető alatt tárolt 

anyagokat, eszközöket, gépeket a nedvesedéstől, ázástól.

Trapézlemezekből készíthető kéthéjú, szerelt hőszigetelt te-

tőszerkezet is, amikor a külső tetőfedés mellett egy belső 

réteg is acél trapézlemezből készül, közötte acél távtartóval 

vagy szelemennel, és kitöltve szálas hőszigetelő anyaggal. 

A hőszigetelés külső oldalán páraáteresztő tetőfólia, belső 

oldalán párazáró fólia elhelyezése szükséges. A kéthéjú tra-

pézlemezes, szerelt hőszigetelt tetőszerkezet alkalmazá-

sa a kényes és kissé időigényes kivitelezése miatt, valamint 

az előre gyártott szendvicspanelek térhódításával párhuza-

mosan jelentősen visszaszorult. Olyan esetekben lehet elő-

nyös, ahol épületszerkezeti okok miatt alkalmasabb, mint 

a panel, pl. nagyon tagolt tetőformák, különböző külső vagy 

belső rétegek kombinálása, vagy például utólagosan hőszige-

telt tetőszerkezet kialakítása esetén. 

„ezeKnél A cSArnoKépületeKnél

leginKább A funKció, Az egySzerűbb,

leggAzdASágoSAbb KiAlAKítáS doMinál..”
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ezen a felhasználási területen már hangsúlyosabban megjelenik 

az esztétika, az építészeti megjelenés, a változatosabb tetőformák. 

Másrészt az igényesebb funkcióból fakadóan szigorúbb műszaki 

követelményeknek kell megfelelni, mint ipari csarnokok esetén 

(pl. fokozott vízzárás, hosszabb távú tartósság, magasabb tűzvé-

delem, hő- és hangszigetelés stb.). idetartoznak a családi házak, 

társasházak, iskolák, óvodák, kórházak, irodaházak stb. 

Az ilyen jellegű, funkciójú épületekhez kínált Swedsteel-Metec-

no tetőfedő termékek a cserepeslemez és a korcolt síklemez  

A cserepeslemez önhordó, nagy táblás lemezfedés, hagyomá-

nyos cserépformát imitáló megjelenéssel, többféle színben, 

igazodva az épület homlokzati színéhez. ötvözi a hagyományos 

építészeti látványt a könnyűszerkezetes, nagy táblás fedési 

mód gyorsaságával és gazdaságosságával. A Swedsteel-Me-

tecno cserepeslemez-gyártási méreteit a hazai és közép-euró-

pai igényekhez és igénybevételekhez optimalizálva határoztuk 

meg, a profilmagassága 24 mm, hasznos fedőszélessége 1100 

mm. Az alátámasztó szerkezet 35 vagy 40 cm-enként elhelye-

zett tetőlécezés, a lakó- és középületeknél általában alkalmazott 

fa ácsszerkezetekre építve.

építéSi terMéKeK, A rendSzereK AlKotóeleMei 

lAkó- és közösségi 
épüleTek TeTőfedése 
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„..eSztétiKuS MegjelenéS

Mellett foKozottAn vízzáró

tetőfedéSt biztoSít.”

A korcolt síklemez teljes felületen alátámasztott tetőfedés, amely 

nagyon elegáns, sávos megjelenést nyújt, továbbá akár a hagyo-

mányőrző, patinás, akár a modern, minimalista stílusú építészet-

ben egyaránt közkedvelten alkalmazott megoldás. Ennek a fedés-

nek két változatát is kínálja a Swedsteel-Metecno cég: a helyszínen 

korcolt és a gyárilag előkorcolt változatot. Az acéllemez tartósságát 

mindkét korcolt lemezes termék esetén a tűzihorganyzott felület és 

a színoldali poliészterréteg biztosítja. 

A helyszínen korcolható acéllemezfedés a hagyományos fém-

lemezfedések, bádogosmunkák ideális anyaga. Egyszerre jelenik 

meg benne az acél alapanyag magas szilárdsága és kiváló ala-

kíthatósága, megmunkálhatósága is (ezért hívjuk a gyakorlatban 

ún. „lágy lemeznek”). Megfelelő bádogosszerszámokkal és szak-

tudással szinte határtalan a megvalósítható tetőformák halmaza 

(pl. alacsony hajlású tetők, íves felületek, tagolt tetőidomok, áttö-

rések, áthatások stb.). A többféle korckialakítás közül a kettős álló 

korcos illesztés a legelterjedtebb, amely esztétikus megjelenés 

mellett fokozottan vízzáró tetőfedést biztosít. De a lemezanyag 

alkalmas például fekvő korcos vagy lécbetétes kialakítású síkle-

mezfedések megvalósítására is. 

A korcolt tetőfedő termékeink másik típusa a gyárilag hengerelt, 

előkorcolt tetőprofil, amely teljesen hasonló megjelenést nyújt, 

de a gyártás- és szereléstechnológiája nagymértékben eltérő. 

A hengerléshez alkalmazott nagyobb szilárdságú alapanyag hely-

színi alakíthatósága mérsékeltebb (ún. „kemény lemez”), viszont 

a gyárilag hengerelt alsó rögzíthető és a felső záró, bepattintható 

korcok segítségével a szerelés rendkívül gyors, termelékeny. Emiatt 

ez a tetőfedés leginkább nagyobb hajlásszögek, meredekebb tetők, 

egyszerűbb tetőformák esetén gazdaságos alternatíva. Az előkor-

colt tetőprofil kétféle méretben áll rendelkezésre (25 és 38 mm 

profilmagassággal, hozzátartó 500 és 480 mm fedőszélességgel).

A cserepeslemezes és a korcolt síklemezes tetőkre egyaránt 

igaz, hogy alkalmazható hőszigetelés nélküli tető elemeként, 

üres, nem beépített, nem hasznosított padlástér esetén, vagy 

pedig hőszigetelt, beépített tetőterek kialakításánál egyaránt. 

Utóbbi esetben a különböző anyagokból felépített összetett 

rétegrendben mindenképpen szükséges a fémlemez tetőfedés 

alatt átszellőztetett légrés helyes kialakítása, amely szakszerű 

páratechnikai tervezést igényel.
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Az épületek oldalfalának, homlokzatának burkolatára, külső vagy 

belső térelhatárolására is kiváló megoldást kínálnak a különbö-

ző profilozású, megjelenésű acéllemez termékek. Itt is megkü-

lönböztethetjük a nagyobb felületek gyors és gazdaságos el-

burkolását igénylő ipari, gazdasági csarnokokat és a magasabb 

szintű építészeti megjelenést is kívánó lakó- és középületeket, 

mint egymástól merőben eltérő alkalmazási területeket, ahova 

a javasolt termékek is különbözőek. 

Az ipari, mezőgazdasági csarnokok esetén ideális önhordó fal-

burkoló elemek az alacsonybordás trapézlemezek (20, 35, 45), 

tipikusan függőleges bordázattal, vízszintes falvázgerendára 

erősítve. Egyrétegű lemezelésként felszerelve a hőszigetelés 

nélküli csarnokokhoz, míg kéthéjú trapézlemezzel, szigete-

lőanyaggal kitöltve, szerelt hőszigetelt falburkolat kialakítására 

kínál megfelelő megoldást. 

A trapézlemeznél elegánsabb, szebb megjelenést nyújt a szi-

nuszhullámú önhordó profillemez (SIN18), amely magasabb épí-

tészeti igények, középületek, irodaházak, kiállító/bemutatócsarno-

kok, autószalonok homlokzati kialakítására is kiválóan alkalmas.

építészetileg legmagasabb színvonalú homlokzatok kialakításá-

ra a korcoltsíklemez-fedést kínáljuk. egyszerűbb, kevésbé 

tagolt falfelületek esetében a gyorsan szerelhető, gyárilag elő-

korcolt „Klikk” profil, míg összetettebb, bonyolultabb, akár íves 

homlokzatok burkolásakor a helyszínen korcolható „lágy lemez” 

áll az építtetők és a tervezők rendelkezésére.

A homlokzati burkolatok kialakítására alkalmas Swedsteel-Me-

tecno acéltermékeknél meg kell jegyezni, hogy azok a könnyű 

súlyuknak és a gyors, szerelt jellegű, száraz technológiájú építé-

si módjuknak köszönhetően nemcsak új épületek, hanem hom-

lokzatfelújítások esetén is tökéletes alternatívát nyújtanak.

építéSi terMéKeK, A rendSzereK AlKotóeleMei 

HomlokzAtburkolAti termékek  
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A magasbordás, nagy teherbírású trapézlemezek („magasprofi-

lok”) fő felhasználási területe elsősorban az ipari, kereskedelmi 

csarnokok záró vagy közbenső födémeinek teherhordó eleme. 

A járatos profilméretekkel és lemezvastagságokkal, a terhelés 

függvényében igen nagy fesztávok (3…7,5 m) áthidalására alkal-

masak, közvetlenül a főtartókra vagy fióktartókra támaszkodva, 

így tulajdonképpen a másodrendű teherhordó szerepet biztosítják 

gerenda jellegű szelemenezés helyett. 

A legfelső, zárófödémben való alkalmazása tipikus a lapos vagy 

alacsony (maximum 2-3°) hajlásszögű tetők esetén, egyenes 

rétegrendű, lágy fedésű melegtetőként, ahol a magasprofilra 

párazáró fólia, lépésálló hőszigetelés és vízhatlan csapadék-

víz-szigetelő membrán kerül. Ez a megoldás nagyon gazdasá-

gos a széles (akár 40-60-80 m), nagy alapterületű (több ezer 

m2-es) csarnoképületek esetén. Meredekebb, nagyobb (5-6° 

feletti) hajlású tetők esetén kéthéjú, szerelt hőszigetelt födém 

is kialakítható, ahol a magasprofilra acél távtartó, kitöltő szálas 

hőszigetelés, páraáteresztő tetőfólia és felső alacsonybordás 

trapézlemez tetőhéjazat kerül. Mindegyik esetben nagy előnye 

a magasbordás trapézlemeznek, hogy az alátámasztó szerkezet-

re fektetve és rögzítve, biztonságos munkafelület áll rendelke-

teHerHordó födémlemezek 

zésre a további rétegek, anyagok felülről történő szereléséhez. 

A teherhordó trapézlemezek közbenső födémekben való felhaszná-

lása történhet bennmaradó zsaluzatként monolit vasbeton födém 

alatt, amikor a teherviselő szerepét a beton megszilárdulásáig tölti 

be, vagy pedig végleges állapotában is teherhordó födémprofilként 

száraz építésű, könnyűszerkezetes szerelt födémben.

A fenti alkalmazásokban a magasprofilú trapézlemez beltéri 

felhasználásra kerül, azaz a külső környezeti hatásokkal nem 

kerül közvetlen kapcsolatba, emiatt a korróziógátló bevonati 

rendszerükre alacsonyabb követelmény vonatkozik. A megfe-

lelő teherbírású magasbordás trapézlemez kiválasztása stati-

kus tervezői feladat, a födémre ható teherhatások és fesztávok 

alapján kell meghatározni a szükséges anyagminőséget, profil-

méretet és lemezvastagságot.

 „..nAgy előnye A MAgASbordáS

trApézleMezneK, hogy Az AlátáMASztó 

SzerKezetre feKtetve éS rögzítve,

biztonSágoS MunKAfelület

áll rendelKezéSre..”
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A könnyűszerkezetes ipari, kereskedelmi, mezőgazdasági 

csarnoképületek külső és belső térelhatárolására (tető, fal, 

álmennyezet) szolgáló leghatékonyabb építési termék a több 

rétegből előre gyártott, önhordó szendvicspanel. A Swedste-

el-Metecno által kínált különböző típusú, vastagságú és színű 

panelek kínálata lehetővé teszi az optimális választást az eszté-

tikai, funkcionális és műszaki követelményeknek megfelelően.

A panelek fő részei a külső felületvédelmet biztosító, kétoldali 

fegyverzet és a közöttük lévő kitöltő hőszigetelő anyag. Az al-

kotóelemekből üzemben, az időjárási viszontagságoktól teljesen 

mentesen, rendkívül termelékeny és folyamatos magas minőséget 

nyújtó gyártástechnológiának köszönhetően készül az előre gyár-

tott, összetett építési termék. A fegyverzetek anyaga standard eset-

ben tűzihorganyzott acéllemez, speciális igények esetén lehetőség 

van alumínium vagy rozsdamentesacél lemez alkalmazására is. 

A kitöltő hőszigetelés is többféle lehet: habosított (poliuretánhab: 

PUR, PIR) vagy szálas hőszigetelő anyag. Utóbbiak között a kőzet-

gyapot az általánosan elterjedt, de a Metecno a világon először már 

üveggyapottal is gyárt szendvicspanelt. A kiváló hőszigetelő képes-

ségük és nagyon könnyű súlyuk alapján a PUR és PIR kitöltőhabok 

az előnyösebbek, míg a tűzvédelmi jellemzők alapján a kőzet- és 

üveggyapot töltet a kedvezőbb. A habosított hőszigetelések között 

a hagyományos PUR-habhoz képest a PIR-hab égésgátló és kisebb 

füstfejlesztési tulajdonságai miatt előnyösebb.

Az előre gyártott nagytáblás, hőszigetelt, önhordó szendvicspa-

nelek (horonyeresztékes oldalirányú illesztésekkel, önfúró csava-

ros rögzítéssel) lehetővé teszik a gyors, egyszerű szerelést, ami 

nagy, homogén felületek burkolása esetén kifejezetten gazda-

ságos. Komplex termékként egy kivitelezési fázisban megoldja 

a térelhatárolást, a víz- és légzárást, valamint az energiatakarékos 

hőszigetelést is. Emiatt vált napjainkra a szendvicspanel az ipari, 

mezőgazdasági, kereskedelmi épületek, csarnokok legelterjed-

tebb tető- és homlokzatburkolati megoldásává.

A szendvicspanelek teherbírását az alkotóelemek (fémfegy-

verzet, hőszigetelő mag) saját szilárdsági tulajdonságai és 

a közöttük lévő együttdolgozás, tapadás együttesen határozza 

meg. A teherhordó képesség teljesen elméleti számítással tör-

ténő meghatározása bonyolult és sok bizonytalanságot tartal-

maz, ezért a vonatkozó en14509 harmonizált termékszabvány 

szerint elvégzett laboratóriumi vizsgálatok alapján történik 

a tervezési értékek előállítása.

A szendvicspanel hőszigetelő képessége természetesen 

a kitöltő hőszigetelő anyag jellemzőitől függ. Azonos panel-

vastagság mellett az alacsony hővezetési tényezőjű pur- és 

pir-habos panelek a legjobb hőszigetelők. A komplett panel-

burkolat hőszigetelési, energetikai hatékonyságához szüksé-

ges az illesztések megfelelő, légzáró kialakítása (gyárilag vagy 

helyszínen elhelyezett tömítőszalaggal).

A fémfegyverzetű szendvicspanelek a vízhatlan fémlemezeknek 

köszönhetően önmagukban teljesen víz-, lég- és párazárók. 

A panelekből készült térelhatároló szerkezetek (tetőfedés, külső 

vagy belső fal) teljes körű megfelelőségéhez azonban az illeszté-

sek, a toldások, peremlezárások és az esetleges áttörések helyes 

kialakítása is rendkívül fontos.

építéSi terMéKeK, A rendSzereK AlKotóeleMei 

szendvicspAnel
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A szendvicspanelek tűzben való viselkedését, illetve a tűzzel 

szembeni ellenálló képességét az alábbi három különböző tűz-

védelmi jellemző írja le.

• A tűzvédelmi osztály a szendvicspanel termék éghetősé-

gére utal, az a tulajdonsága, hogy mennyire járul hozzá a tűz 

továbbterjedéséhez. Ebből a szempontból a szálas hőszi-

getelésű, kőzet- és üveggyapot töltetű panellel érhetjük el 

a legjobb osztályt (EN13501-1 szabvány szerint A2-s1,d0). 

A PUR-hab töltetű panelek gyengébb osztályba tartoznak 

(B-s3,d0), előnyösebb az égésgátló adalékokkal rendelkező 

(önkioltó) PIR-hab (B-s2,d0 osztály).

• A tűzállósági teljesítményjellemző (tűzállósági határérték) 

a panelek percben kifejezett ellenállását fejezi ki (EN13501-2 

szabvány szerint), amely különböző fizikai tulajdonságokra is 

értelmezhető, amelyet a tűzállósági jellemzőben nagybetűvel 

jelölni is kell (pl. „R” a szilárdsági, „E” a felületi integritás, „I” 

a hőszigetelő képességre utal). A tűzállóság meghatározása 

szabvány szerinti feltételek alapján, akkreditált laboratóriumi 

vizsgálattal történik. A PUR/PIR hőszigeteléssel 15...60 perc, 

míg a kőzetgyapot töltettel akár 90…120 perc tűzállóság is elér-

hető, az alkalmazott peremfeltételektől függően (panelvastag-

ság, terhelés, fesztáv, fűzőcsavarok, tömítések használata stb.) 

• A tetőtűz-terjedési osztály, amely csak tetőpanelek esetén 

értelmezett (EN13501-5 szabvány szerint). A fémfegyverzetű 

szendvicspanelek általában külön laborvizsgálat nélkül a leg-

jobb (B, Roof) osztályba sorolhatók.

A Swedsteel-Metecno által kínált szendvicspanelek tűzvédelmi jel-

lemzőit és a magyarországi jogszabály (Országos Tűzvédelmi Sza-

bályzat: OTSZ) szerinti követelmények figyelembevételével megha-

tározott alkalmazási feltételeit a Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás 

(TMI-16/2015) tartalmazza.

A szendvicspanelek esetén kétféle akusztikai tulajdonság lehet 

lényeges, amennyiben a térelhatároló szerkezetekre ilyen jellegű 

követelmény vonatkozik. 

• A léghanggátlás a felület egyik oldalán keletkező zajforrás 

által gerjesztett hangenergiának a felület másik oldalán való 

csökkentésére utaló tulajdonság. A nagyobb testsűrűségű 

és tömegű kőzetgyapot töltetű szendvicspanelek jobb lég-

hanggátlást nyújtanak, mint a könnyebb tömegű PUR- vagy 

PIR-hőszigeteléssel készülő panelek.

• A hangelnyelési fok a felületszerkezet azon jellemzőjét adja 

meg, hogy a zajforrással megegyező oldalon lévő érzékelő 

számára mekkora a hangenergia csökkenése, azaz „elnyelé-

se”. Tömörlemez-fegyverzetű szendvicspanelnek gyakorlatilag 

semmilyen mértékű hangelnyelése nincs, megfelelő hangel-

nyelést a belső oldalon alkalmazott perforált (kis átmérőjű lyu-

kakkal áttört) fegyverzettel és szálas kitöltő anyaggal (kőzet-

gyapot) lehet biztosítani.

Az aktuális termékválasztékot funkció (tető, fal), hőszigetelő 

anyag (PUR, PIR, kőzetgyapot, üveggyapot), panelvastagság, 

fegyverzeti lemezvastagság és színek tekintetében külön kata-

lógus tartalmazza. 
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Az épületek biztonságos csapadékvíz-elvezetését alapvetően 

a tetőfedés és a csatorna együtt, egymással összehangoltan ki-

alakítva képes megoldani. A csatornarendszer ára a komplett épü-

let megvalósítási költségéhez képest csekély, általában az 1%-át 

sem éri el, mégis a teljes ház vagy csarnok műszaki biztonságára 

jelentős befolyással van. Egy rossz minőségű vagy nem megfe-

lelően beépített csatorna olyan károkat okozhat, amelyek javítása 

a csatorna értékének többszörösébe kerülhet (pl. belső, tetőtéri 

vagy mennyezeti beázások, külső homlokzati vagy lábazati átázá-

sok, amelyek akár a falszerkezetet és az alapozást is károsíthatják, 

így jelentős szerkezeti károkat is okoznak stb.). Megéri tehát jó 

minőségű, tartós csatornát beépíteni!

Általános gyakorlat szerint a vízhatlan csapadékvíz-szigetelésű, 

hőszigetelt lapos tetők belső vízelvezetési rendszerrel, míg a na-

gyobb, meredekebb hajlású tetők (magas tetők) külső vízelveze-

tésű rendszerrel készülnek. A fémlemez anyagú tetőburkolatok 

(trapézlemez, cserepeslemez, korcolt síklemezfedés) és a kis 

elemes, cserepes tetőfedések mind az utóbbi csoporthoz tar-

toznak, így azokhoz kivétel nélkül külső vízelvezetésű csatornát 

javasolunk. A külső vízelvezetésű rendszer a funkcionális szüksé-

gessége mellett esztétikai szerepet is betölt, hiszen az ereszen és 

a homlokzaton megjelenve, formáját és színvilágát tekintve hozzá-

járul a teljes épület építészeti megjelenéséhez is. 

építéSi terMéKeK, A rendSzereK AlKotóeleMei 

A Swedsteel-Metecno cég által kínált külső vízelvezetésű ereszcsa-

torna- és lefolyórendszer alapanyaga a jól bevált nagy szilárdságú, 

tűzihorganyzott, színbevonatos acéllemez. A magas mechanikai 

szilárdság a kiváló teherbírást, a tűzihorganyzás a korrózióvédel-

met, míg a kétoldali műanyag poliészter bevonat a végleges felü-

letvédelmet, a hosszú élettartamot és a színválasztéknak köszön-

hetően az esztétikai megjelenést biztosítja. Fontos kihangsúlyozni 

a kétoldali egyforma bevonati rendszert, amely azért fontos, mert 

a külső csatornarendszer elemei mindkét oldalról ki vannak téve 

a környezeti hatásoknak, az időjárási viszontagságoknak.

A rendszer fő elemei a félkörszelvényű ereszcsatorna és a kör 

keresztmetszetű lefolyócső; míg a könnyű, gyors, professzio-

nális szerelést számos, robotizált gyártástechnológiával előre 

gyártott, csúcsminőségű tartozék, kiegészítő elem biztosítja (pl. 

toldóelem, végzáró elem, csatornavas, hattyúnyak, betorkolló 

csonk, kiköpő, rögzítő bilincs stb).

ereszcsAtornA-rendszer 
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Az ördög a részletekben rejlik! Bármilyen jó minőségű és opti-

mális is legyen a tetőfedő anyag, a falburkolati lemez, az alátá-

masztó szerkezeti gerenda, mégsem tudják önmagukban teljes 

mértékben biztosítani a funkciót és műszaki megfelelőséget, 

ugyanis számos olyan kiegészítőre, tartozék elemre van szükség, 

amelyek nélkül lehetetlen a korrekt beépítés. A Swedsteel-Me-

tecno cég stratégiája, hogy lehetőség szerint mindent egy kézből 

tudjon nyújtani a vevői számára, mert akkor biztosított leginkább 

a megfelelő műszaki színvonal, a hosszú távú megfelelőség. 

Ennek érdekében folyamatosan fejleszti és rendszerbe foglalja 

a gyártott fő acél alapanyagú termékekhez tökéletesen illeszke-

dő kiegészítőket, tartozékokat.

Minden könnyűszerkezetes külső és belső térelhatároló felület 

(tető, fal, válaszfal, álmennyezet) csatlakozó éleinél, valamint 

a nyílások, áttörések peremén nélkülözhetetlen kiegészítő ele-

mek az élhajlított szegélyek. A szegélyek a trapézlemezek, 

cserepeslemezek, illetve korcolt síklemezek alapanyagából ké-

szülnek, így teljesen egyenértékű műszaki tartalommal állnak 

rendelkezésre, igény esetén színben is megegyezően. 

A különböző tetőfedő és homlokzatburkoló elemek rögzítésé-

re és összefűzésére számos speciális, testre szabott kötőelem 

szerepel a kínálatunkban. A homlokzaton is megjelenő kötőe-

lemek a felülethez illeszkedő színre festett, horganyzott acél 

anyagú önfúró csavarok, amelyek nem igényelnek előfúrást és 

EPDM gumialátéttel rendelkeznek a vízzárás biztosítása érde-

kében. A lemezek vastagságától és az alátámasztó szerkezet 

anyagától, méretétől függően kell kiválasztani a megfelelő önfú-

ró csavar típusát. Csatornaelemek toldására POP szegecseket, 

a helyszíni állókorcos síklemezfedéshez előre gyártott, fix és 

mozgó férceket biztosítunk.

A rétegekből szerelt tető- és falszerkezeti rendszerek helyes 

kialakításához elengedhetetlen a megfelelő típusú építé-

si fólia alkalmazása. Csakis az adott felhasználási terület és 

a műszaki szempontok, követelmények pontos ismeretében vá-

lasztható ki az optimális páraáteresztő és párazáró fólia, vagy 

éppen a távtartó szellőzőszőnyeg. További fontos elemei a bur-

kolati rendszereknek a különböző alakos tömítőprofilok, hőhíd-

csökkentő vagy légzáró tömítőszalagok, a szellőzőfésű vagy 

éppen a rugalmasan alakítható kémény- és falszegély.   

Külön speciális termékcsoportot képviselnek a tetőtartozékok kö-

zött a pontszellőző elemek, tetőátvezető elemek, vízzáró gu-

miharangok, a tetőkibúvók, amelyeknél közös alapkövetelmény 

a megfelelő vízzárás, a beázásmentes kapcsolatok kialakítása és az 

időjárás-állóság (hőhatás, UV sugárzás elleni védelem). 

A Swedsteel-Metecno termékkínálatába tartoznak végül az ún. 

tetőbiztonsági alrendszerek, amelyek alkalmazása a személyi 

és vagyoni értékek védelmét, biztonságát szolgálja. Idetartoz-

nak egyrészt a hótömeg tetőről való lecsúszását akadályozó 

megoldások (hóvágók, csöves hófogó, hórács), másrészt a te-

tőn való biztonságos közlekedés céljára szolgáló tartozék ele-

mek (tetőjárda, tetőlétra).   

rendszerkiegészíTő elemek, 
tArtozékok 
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KoMplett épületSzerKezeti rendSzereK 

A Swedsteel könnyűszerkezetes acél alapanyagú építési 

rendszerek, épületszerkezeti megoldások a folyamatos 

szakmai fejlesztéseknek köszönhetően a lehető legma-

gasabb színvonalon elégítik ki a velük szemben támasz-

tott műszaki és funkcionális követelményeket. A teljes 

épületrendszerek vagy a különálló alrendszerek alkalma-

zás, felhasználás szempontjából rendkívül széles terüle-

ten tudnak optimális megoldást kínálni, legyen szó ipari, 

mezőgazdasági, logisztikai csarnokokról, vagy éppen 

irodaházakról, autószalonokról, sőt, akár lakóházakról 

is. Az építtetők egyedi igényei, elvárásai eredményesen 

ötvöződnek a Swedsteel technológiai újításaival, célori-

entált építőipari megoldásaival.

TesTre szAboTT műszAki megoldások

Minden cég, vállalkozás üzleti tevékenysége egyedi, valamiben 

különbözik a többiektől. ennek megfelelően a napi működést ki-

szolgáló épületek, csarnokok között sincs két teljesen azonos, 

hiszen az igények mások, amelyek más eredményt is kívánnak. 

A Swedsteel csarnokok és szerkezeti megoldások kialakítása, 

megjelenése éppen ezért szintén mindig egyedi, testre szabott, 

figyelembe veszi az építtetői elvárásokat, a funkcionális igénye-

ket és a műszaki követelményeket egyaránt.

szAbAdon válAsztHAtó méretek

A napi tevékenységek folyamatos, zavartalan működéséhez 

szükséges térigény határozza meg a kiszolgálóépületek, csar-

nokok fő méreteit (szélesség, hosszúság, szabad fesztávolság, 

belmagasság stb.). A könnyűszerkezetes Swedsteel megoldáso-

kat úgy fejlesztettük ki, hogy maximálisan igazodni tudjanak az 

épületben folyó tevékenység, technológia, munkavégzés által 

igényelt szabad méretekhez. Más-más tartószerkezeti megoldá-

sokat kínálunk a kis- és középvállalkozó (KKv) szektor által igé-

nyelt kisebb (~250–1500 m2 alapterületű), vagy éppen a nagy 

vállalatok, cégek üzleti működéséhez szükséges nagy fesztávol-

ságú, jelentős nagyságú (akár több 10 000 m2-es) alapterületen 

működő létesítményekhez.

könnyűszerkezeTes 
csArnokrendszerek
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széles felhAsználási TerüleT, 
változAtos funkciók

Az ipari, mezőgazdasági, kereskedelmi célra kifejlesztett Swedsteel csarnokok 

alkalmazási területe igen nagy választási lehetőséget kínál az építtetők számára. 

Számos üzleti területre, funkcióra kiválóan alkalmasak, mint például ipari csar-

nokok, gyártó vagy összeszerelő üzemek, raktár-, ill. tárolóépületek, logisztikai 

központok, kereskedelmi vagy kiszolgálóépületek, autószalonok és szervizek, 

sportcsarnokok, mezőgazdasági tárolók vagy feldolgozócsarnokok, hűtőházak, 

istállók stb. megvalósítására. 

Lakó- és közösségi épületek számára elsősorban a tetőfedő és bádogosmunkák 

kiváló minőségű, esztétikus és tartós kivitelezését kínálják a Swedsteel könnyű acél 

alapanyagú megoldásai. Ide tartozik a hagyományőrző cserépfedés látványát visz-

szaadó cserepeslemezes tetőhéjazat, vagy az elegáns, vonalas megjelenésű korcolt 

síklemez, a rendkívül tartós és biztonságos ereszcsatorna-rendszerrel kiegészítve.

A könnyűszerkezetes technológián alapuló rendszerek nemcsak új épületek 

kivitelezésére alkalmasak, hanem épületfelújítások, bővítések esetén is töké-

letes megoldást nyújtanak.
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kiváló minőségű 
AlApAnyAgok, Termékek

A megfelelő műszaki színvonalú, tartós épület egyik alapvető 

követelménye a jó minőségű, garantáltan megbízható alkotóele-

mek, építési termékek felhasználása. A Swedsteel könnyűszerke-

zetes csarnoképületek fő alkotóelemeinek alapanyaga a jelenlegi 

legmagasabb színvonalú, fejlett gyártástechnológiával előállított, 

nagy szilárdságú acél. Ez biztosítja a csarnokszerkezetek magas 

teherbírását, alacsony fajlagos anyagfelhasználását, ezáltal kis 

önsúlyát, továbbá a gyors és egyszerű szerelhetőségét.

jól áTgondolT, kompleTT rendszerek

A Swedsteel csarnokok és épületszerkezetek felépítése a hierar-

chikus szerkezeti struktúrának megfelelően az alábbi fő egysé-

gekből, alrendszerekből áll:

• Elsődleges teherhordó vázszerkezet (acél főtartó keretek, 

merevítőrendszer)

• Másodlagos teherhordó elemek (Z-/C-szelvényű szelemen-, 

ill. falvázrendszer, vagy magasbordás trapézlemezes födém)

• Tető- és falburkolati rendszerek (trapézlemezek, cserepesle-

mezek, korcolt síklemezek vagy előre gyártott szendvicspa-

nelek alkalmazásával)

• Kiegészítő épületszerkezetek (ereszcsatorna, bevilágító ele-

mek, ipari kapu stb.)

• Tartozékok (kötőelemek, építési fóliák, élhajlított szegélyek, 

tömítőprofilok stb.)

A fenti komponensek, alrendszerek rugalmas felhasználásával, 

egyedi összeállításával, optimalizált tervezés alapján áll elő a vég-

eredmény: az építtetői és funkcionális igényeket, valamint a mű-

szaki és hatósági követelményeket maximálisan kielégítő, komp-

lett Swedsteel csarnoképület vagy épületszerkezeti megoldás.

KoMplett épületSzerKezeti rendSzereK 

„.. legMAgASAbb SzínvonAlú, fejlett

gyártáStechnológiávAl előállított,

nAgy SzilárdSágú Acél.”

„.. legMAgASAbb SzínvonAlú, fejlett

gyártáStechnológiávAl előállított,

nAgy SzilárdSágú Acél.”
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speCiális könnyűszerkezeTes 
AlkAlmAzások

A tűzihorganyzott vékonyfalú acélszelvények felhasználásával 

és fejlett, Eurocode szerinti méretezési eljárások segítségével 

lehetőség nyílik az előző, közismertebb csarnoképületek mellett 

egyéb különleges, speciális szerkezetek kialakítására is. Mind-

egyik megoldás biztosítja a magas teherbírást, a kiváló korró-

zióvédelmet, tartósságot, a könnyű önsúlyt, egyszerű és gyors 

szállítást és kivitelezést.

Ezek a különleges könnyűszerkezetek elsősorban a kis- és kö-

zépvállalkozói szféra (KKV) méretbeli és funkcionális igényeit 

tudják gazdaságosan kielégíteni. A Swedsteel cég által kínált 

speciális, egyedi tervezésű, vékonyfalú könnyűszerkezetes al-

kalmazások az alábbiak lehetnek:

• Főtartó keretes csarnokok (KKV csarnokok)

• Gerendafőtartós tető- és födémszerkezetek

• Rácsos tartós tetőszerkezet 

• Teherhordó és/vagy térelhatároló falvázrendszer

Az említett vékonyfalú, horganyzott acélból készülő speciális alkal-

mazások további előnye, hogy nemcsak új építésű szerkezetek kivi-

telezése, hanem felújítások, bővítések esetén is gazdaságos és ma-

gas műszaki színvonalú eredményt nyújtanak az építtetők számára.
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WE BUILD
THE FUTURE
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szolgáltAtások 
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termékAzonosítás

A  Swedsteel-Metecno gyártósorain előállított termékek mind-

egyike egyedi azonosítóval van ellátva az egyértelmű termék- és 

rendelésbeazonosítás miatt. A gyártó- és termékazonosítás több-

lépcsős, a csomagok, rakatok az építési helyszínre megfelelő ren-

delésazonosító jelöléssel és hozzá kapcsolódó dokumentációval 

kerülnek szállításra. A termékek Swedsteel-Metecno márkalo-

góval rendelkező védőfóliával vannak ellátva, továbbá magukon 

hordják az adott rendelésre vonatkozó specifikációt, amelyek be-

építést követően is segíthetik a beazonosítást.

csomAgolás

A  gyártási folyamat utolsó lépéseként a termékek automatizált 

csomagológépen kerülnek becsomagolásra, ezzel biztosítva a ter-

mékek külső behatásoktól, sérülésektől való védelmét a tárolási, 

mozgatási, beemelési feladatok alatt mindaddig, amíg a rakatok 

megbontásra és az egyes termékek beépítésre kerülnek.

gyárTás, logiszTikA

A  Swedsteel-Metecno Kft. termékei egyedi igényekre, méretpon-

tosan kerülnek gyártásra a jelenlegi legmodernebb, automatizált 

gyártósorokon, ezzel garantálva az egyszerű, időben tervezhető, 

időjárástól szinte teljesen független helyszíni összeszerelést.

A pontos, precíz logisztikát és szállítást cégünk az egyik legfon-

tosabb piaci tényezőnek tartja, legyen szó akár tartozékról, kiegé-

szítőről vagy akár egy komplett csarnoképület összes anyagának 

szállításáról. A kivitelezés minden fázisa tervezhető, a szereléshez 

szükséges termékek, anyagok időben és térben megfelelő rendel-

kezésre állását a Swedsteel-Metecno folyamatai biztosítják.

SzolgáltAtáSoK
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Termékminőség, gArAnCiAvállAlás

A  kiváló minőségű, a piacon egyedülálló tulajdonságokkal rendel-

kező alapanyag, a rendkívül fejlett gyártástechnológia, a pontosan 

definiált gyártásfolyamatok együttesen garantálják, hogy az építési 

helyszínen a legkiválóbb minőségű építőipari termékek kerülnek 

beépítésre. A Swedsteel-Metecno ennek megfelelően a kötele-

ző jogszabályi követelményeken túlmenően 15 év garanciát vállal 

a gyártott acéltermékeinek korrózió, rozsdásodás elleni védelmére.

árAjánlAt

előzetes, tájékoztató árajánlat

Szeretne építtetni egy csarnokot vagy egy komplett tetőfedést 

tartószerkezettel? Vannak konkrét elképzelései a méretet, funk-

ciót, megjelenést illetően, de nem tudja, hogyan induljon el? 

Küldje el hozzánk az adatokat, vázlatrajzokat, vagy töltse ki az 

ajánlatkérő sablonunkat, amelyet követően műszaki kollégánk 

felveszi Önnel a kapcsolatot, és az Ön elképzeléseinek megfele-

lően készíti el az előzetes árajánlatot.

Az előzetes árajánlat a mindenkori műszaki tartalomnak megfele-

lően tájékoztató jellegű. A megvalósítás első lépése mindenkép-

pen egy tervezőiroda megbízása, amely elkészíti az adott épületre 

vonatkozó követelmények ismeretében az építési engedélyezési 

terveket, ami alapján lehet véglegesíteni az árajánlatot.

pontos, részletezett árajánlat

Amennyiben már rendelkezik pontos (legalább építési engedé-

lyezési szintű) tervekkel, műszaki dokumentációval, költségvetési 

kiírással vagy pontos konszignációval, és konkrét termékekre sze-

retne árajánlatot kérni, küldje el hozzánk bátran árajánlatkérését!

Amennyiben lehetséges, megvizsgáljuk alternatív, műszakilag 

megfelelő, de gazdaságosabb megoldás, szerkezet, ill. termék 

beépítésének lehetőségét is, és arra is kidolgozzuk az árajánlatot. 

Célunk, hogy Ön a legmegfelelőbb, legoptimálisabb ár-érték ará-

nyú, testre szabott terméket, rendszert kapja!

„..PONTOS, PRECíZ LOGISZTIKÁT

éS SZÁLLíTÁST CéGüNK AZ EGyIK

LEGFONTOSABB PIACI TéNyEZőNEK TARTjA..”
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Tervezői kApCsolAT

Csarnok vagy bármilyen épület építése, felújítása esetén is kiemelten fon-

tos, hogy a megfelelő szakemberekkel dolgozzunk együtt. Tájékoztató jel-

leggel lehetséges előzetes árajánlatokat kérni, becsült költségvetéseket 

készíteni, de első hivatalos lépésként mindenképpen egy jogosultsággal 

rendelkező tervezővel kell felvenni a kapcsolatot, aki ismerve a jogszabályi 

és szakmai követelményeket, pontos számításokkal, kalkulációval készíti el 

az egyedi igényeknek megfelelő szintű terveket (vázlatterv, építési enge-

délyezési terv, tenderterv, kiviteli terv). Sok esetben nincs arra időnk, se 

energiánk, hogy egy folyamat minden szereplőjével saját magunk tartsuk 

a kapcsolatot, ilyen esetekben generáltervező, illetve lebonyolító irodákkal 

célszerű együttműködni. Széles körű tervezői kapcsolatainknak köszönhe-

tően szívesen levesszük a terhet az Ön válláról, és az igényeinek leginkább 

megfelelő tervezőt ajánljuk ki Önnek.

műszAki szAkTAnáCsAdás

Az első kipattant ötlettől a kulcsrakész átadásig bármikor szüksége van 

szakmai segítségre, műszaki információra – a Swedsteel-Metecno Kft. 

munkatársai állnak az Ön rendelkezésére!

Igény esetén lehetőséget kínálunk helyszíni konzultációra, személyes 

egyeztetésre is, az építkezés leendő vagy már folyó helyszínén, vagy az 

Ön székhelyén, irodájában is. Keresse kollégánkat a honlapon megadott 

kapcsolatok, elérhetőségek valamelyikén!
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kiviTelezői Ajánlás

Azt nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy mennyire fontos a meg-

felelő szakmai kompetenciával rendelkező kivitelező, szerelő cég 

kiválasztása. Hiába állnak rendelkezésre a legtökéletesebb és leg-

részletesebben kidolgozott tervek, hiába vannak a legjobb minő-

ségű építési termékek az építési helyszínen, ha nem megfelelő 

kezekbe kerül a kivitelezés.

Ebben kívánunk segíteni Önnek azzal, hogy ha nincsen megbíz-

ható kapcsolata, akkor szívesen javasolunk olyan kivitelező cé-

geket, szerelő vállalkozásokat, amelyeknek garantáltan megvan 

a szükséges szakmai tapasztalatuk, a kellő számú és minőségű 

referenciamunkájuk, a megfelelő felszereltségük és képesítésük, 

jogosultságuk a konkrét projekt megvalósításához.

„..15 év gArAnciát vállAl
A gyártott AcélterMéKeineK Korrózió,

rozSdáSodáS elleni védelMére.”
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