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 Kedves Olvasó! 

 

Köszönjük, hogy időt szakít rövid katalógu-

sunk megtekintésére!  

Ezzel a bemutatkozóval szeretném köszönte-

ni Önt abban a reményben, hogy hamarosan 

partnereink sorában is üdvözölhetem.  

    A MasterInox Kft. fő profilja a saválló, rozs-

damentes és szénacél berendezések tervezé-

se, gyártása egyedi elképzelések szerint.   

A cégünk filozófiája, hogy egyenlő partnerként és hosszú távú együtt 

működés lehetőségében tekintünk minden potenciális ügyfelünkre. 

Mi nem csak azt tűztük ki célul, hogy a termék vagy szolgáltatás amit 

tőlünk kapnak, kiváló minőségű legyen, határidőre készüljön el és 

árban is a vevő igényeihez igazodjon, hanem olyan hosszú távú part-

neri kapcsolatot alakítsunk ki mely minden fél számára értéket te-

remt! 

  Köszönöm figyelmét, és várom mielőbbi jelentkezését a jövőbeni 

közös munka reményében!  

„Egy ponton túl a kezdetnek folytatássá kell alakulnia, valaminek a         

megvalósulásává...„ 

Tisztelettel: 

    Elek Tibor 

Ügyvezető 
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 Bemutatkozás 

  

"Az egyik legnagyobb megelégedettséget az életben annak   

megvalósítása adja, amelyről mások azt állítják, nem tudod megtenni." 

                                       (Walter Bagehot)         

Cégünk egy 2011-ben indult vállalkozás, mely minden ügyfelét 

egyenrangú partnerként kezeli, árakban a piacon versenyképes, ru-

galmas és fiatalos, ugyanakkor erősen üzleti és menedzsment szemlé-

letet követve minden ügyfelét időben, a megbeszélteknek tökéletesen 

megfelelően  kiszolgálni igyekszik, így kivívva és folyamatosan fenn-

tartva partnerei  elismerését.  

Üzleti filozófiánk alapján olyan kap-

csolati rendszert igyekszünk kialakíta-

ni partnereinkkel, mely hosszú távú és 

mindkét fél számára  előnyös. Odafi-

gyelünk arra, hogy a ma még exkluzív-

nak számító rozsdamentes alapanyag-

ból készülő termékeink szakmailag és 

esztétikailag is valóban magas színvo-

nalon készüljenek, ezzel kiérdemelve 

az anyagnak és - véleményünk szerint 

- a vevőnek is kijáró „exkluzív”  jelzőt. 
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 Főbb partnereink 

 

Üzleti partnereink legfőképpen az élelmiszer- és vegyipar külön-

böző ágazataiban tevékenykedő vállalatok, vállalkozások, akik részé-

re elsősorban ipari kádakat, tartályokat, csőrendszereket és egyéb 

különféle saválló, normál szénacél berendezéseket gyártunk, igény 

esetén tervezünk, valamint a helyszíni telepítést és karbantartást is 

vállaljuk.  

Ezek mellett természetesen magáncélra is nagyon szívesen készí-

tünk borászati tartályokat, grill-felszereléseket, éttermi berendezé-

seket, cukrászati kellékeket, korlátrendszereket rozsdamentes és 

normál szénacél alapanyagokból. 

 

Hegesztési technológiáink 

 

Technológiánk és kollégáink gyakorlata 

alapján a láng és elektródahegesztése-

ken túl a CO és AWI hegesztésekre specializálódtunk, mely módokat  

mi legfőképpen rozsdamentes anyagok összehegesztésére alkalmaz-

zuk, de természetesen igény szerint mindezen módokat az egysze-

rűbben megmunkálható vas, szénacél elemeknél, termékeknél is tö-

kéletesen és szívesen elvégezzük.  

Technológiai lehetőségeink között új pont az alumínium hegesz-

tés. Szükség esetén javítunk, összehegesztünk, vagy egyedi elképze-

lések alapján gyártunk is alumínium állványokat, szerkezeteket.  
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 Minőségirányítás 

 

,,A minőség azt jelenti, hogy akkor is jól csinálsz valamit,  

       amikor nem látják.”        

                (Henry Ford) 

 A MasterInox Kft. maximálisan elkötelezett abban, hogy megrende-

lőinek folyamatosan kiváló minőségű termékeket  biztosítson. Ennek 

elősegítésére az ISO: 9001 szabvány alapján cégre szabott minőség-

ügyi rendszert vezetett be. Alkalmazása lehetővé tette, hogy minden 

esetben határidőre és a partneri igényeknek   megfelelően készüljünk 

el termékeinkkel. 

 A folyamatok hatékony működése érdekében vezetőink folyamatos 

irányítása és ellenőrzése mellett mindent dokumentálunk, ezáltal  

termékeink és eljárásaink garantáltan megfelelnek a rendszer  köve-

telményeinek. 

 Cégünk, miután a vevői igényeket követelményekké alakította, a 

megrendelők elégedettsé-

gét szem előtt tartva folya-

matosan fejleszti és bővíti 

minőségügyi rendszerét. 
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Rozsdamentes termékeink közül néhány 

Keverőszárak 

Úszófedeles,  

valamint  

tároló– és erjesztő 

tartályok 

Az MVH gépkataló-

gusában is           

szerepelnek       

(MI) 

Beömlő garatok 

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/alkalmazasok/viewer/1000001
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 Asztalok, padok  

Szigliget … 

… motoros hajó  

a Balatonon 

Hajókorlát  

elemek 
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 Korlátok és kapaszkodók kül- és beltérre egyaránt 

Tükörpolírozott és szálcsiszolt kivitelben is 

Korlátok... 

...mozgássérült  

feljáróhoz is 
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Éttermi berendezések és 

cukrászati kellékek 

Szegélyek (szálcsiszolt, rozsdamentes) 

Cégtáblák  (szálcsiszolt, rozsdamentes) 
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Saválló termékeink közül néhány 

Galvanizáló berendezések ,  

merítő kádak, kármentők... 

Uszodatechnikai elemek 

...és elemei 
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Szénacél termékeink közül néhány 

Átemelő                    

szerkezetek  

Állványok,  

tartószerkezetek 
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Kerítések és  

tartóelemei 

…munka közben 

Vas tartály és elemei… 
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 Segítünk , ahol tudunk… 

  

 Vállalkozásunk telephelyéül azért Várpalotát választottuk, mert a 

korábban itt működő és több ezer főt foglalkoztató bányaüzem ala-

pos szakmai előképzettséget biztosított az általunk alkalmazni kí-

vánt szakembereknek. Az ő foglalkoztatásukkal megélhetést biztosít-

hatunk olyan embereknek, akik azt valóban igénylik és munkájukkal 

a vállalkozás is megvalósíthatja az általa kitűzött magas minőséget.  

ITP—Ifjú Tehetségekért Program 

 A várpalotai Faller Jenő Szakképző 

Iskola néhány tanulójának nemcsak 

gyakorlati helyet biztosítunk, de gya-

korlatuk végeztével a legtehetsége-

sebbeknek segítünk az elhelyezke-

désben is, akár cégünknél, akár üzle-

ti  partnereink  valamelyikénél.  

 A veszprémi Pannon Egyetem Fel-

sőoktatási Vállalkozásfejlesztési Központjával együttműködve vé-

gezzük a hallgatók szakmai gyakorlatának támogatását is. (FEVÁK) 

 Csatlakoztunk a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetségéhez, ahol 

igyekszünk segíteni a hozzánk hasonlóan nehéz helyzetben levő kez-

dő vállalkozásoknak, és célunk egy olyan üzleti - és ha minden jól 

megy, akkor  baráti - kör kialakítása, ahol nem egymás riválisaiként 

tekintünk a másikra, hanem egyfajta társként, üzleti potenciálként. 

(FIVOSZ) 
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Főbb partnereink 

Balatoni Hajózási Zrt. 

Haribo Hungária Kft. 

Feszo-Trade Kft. 

Progressive Studio Kft. 
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 Megközelíhetőség 

  

 Telephelyünk Várpalotán a Bányabekötő utcában van,  a 8-as szám, 

és a 2/B. épület. A GPS  és a Google térkép is a mellettünk levő Volán 

telepet jelöli ezen a címen, de  ha a vele szembeni utcára ráfordul, mi 

garantáltan ott leszünk.  

 A Google Helyek pedig pontosan jelöli a telephelyünket, ha rákeres, 

de ugyanezt megtalálja a honlapunkon is, a www.masterinox.hu-n.    

http://www.masterinox.hu


MasterInox Kft.  

Székhely 

8200 Veszprém, Stadion utca 2.  

Telephely 

 8100 Várpalota, Bányabekötő utca 8. 2/B. 

Elérhetőség 

Tel./Fax: +36 88 371 538 

E-mail: info@masterinox.hu 

Ügyvezető 

Elek Tibor   

Mobil: +36 70 422 9681 

E-mail: tibor.elek@masterinox.hu 

mailto:info@masterinox.hu
mailto:tibor.elek@masterinox.hu

