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A Steel – Metál Kft elsôsorban vas és 
színesfémhulladékok, veszélyes és nem veszélyes 
hulladékok begyûjtésével, átvételével, kezelésével, 
acélszerkezetek, gépek, berendezések helyszíni 
bontásával, foglalkozik.
Tevékenységeinket 1993-ban egyéni vállalkozásként 
kezdtük, majd egyéni cégként mûködtünk 1998-ig, 
amikor megalapítottuk a Méhike Kft-t. Cégünk székhelye 
és elsô számú telephelye Villányban található. 2000-
ben megnyitottuk második számú telephelyünket 
Pécsett, amelyen a villányi telephelyünkhöz hasonlóan, 
hulladékkereskedelmi tevékenységet folytatunk. 
2014 év elején felvásároltuk a volt Épgép-Duna 
Építôgépgyártó Kft. telephelyét. A 3,7 hektáros terület 
egyik részében hulladékfelvásárló-kezelô telephelyet 
indítottunk, a másik felében pedig lakatosüzemet 
nyitottunk. Így cégünk egy új divízióval bôvült. 

BEMUTATKOZÁS



Vállalatunk húzó ágazata a vas és acélhulladékok begyûjtése és feldolgozása, 
ugyanakkor forgalmunk jelentôs részét a színesfémhulladékok átvétele, illetve 
feldolgozása teszi ki. 

Elsôsorban
• lakatos és fémipar cégek,
• gépgyártó – jármûjavító vállalatok,
• mezôgazdasági üzemek,
• épületszerkezet bontók,
• kis vállalkozások, valamint
• a lakosság körében keletkezett hulladékok átvételével,
 kezelésével foglalkozunk.

A begyûjtött színesfémhulladékok jelentôs részét saját tulajdonú gépjármûveinkkel 
szállítjuk be telephelyeinkre, igény szerint konténer kihelyezéssel is.
A mérlegelés, minôsítés, áruátvétel 60 tonnás, illetve több kisebb digitális 
kijelzésû hitelesített mérlegeken történik.
A papírhulladékok begyûjtésén felül vállaljuk bizalmas dokumentumok, iratok 
megsemmisítését, fém és mûanyag tartalmú mappák darálását. 
A telephelyeinkre beérkezett hulladék anyagok feldolgozását saját rakodó, 
bálázó-ollózó, daráló, préselô, valamint lángvágó berendezéseinkkel végezzük. 

KVALITÁSAINK



• Acélhulladékok (lemez hulladék, 
vashulladék, vasöntvény, háztartási 
hulladékok, acélforgács, katalizátor stb.)

• Színesfém hulladékok (millberry, berry, 
vörösréz, bronz, sárgaréz, rézhûtô, 
rézforgács, alumínium, spiáter, saválló, ón, 
ólom, horgany stb.)

• Papírhulladékok (vegyes papír, hullámpapír, 
újságpapír stb.)

• Elektronikai hulladékok (alaplap, CD-
DVD meghajtó, winchester, processzor, 
számítógép, fénymásoló, billentyû stb.)

• Veszélyes hulladékok (felületkezelésbôl 
származó csomagolóanyagok, 
festékmaradványok, veszélyes anyaggal 
szennyezett hulladékok)

• Fa rakodólapok (EUR, egyutas)
• Üveg, csomagolási hulladék (borosüveg, 

dunsztosüveg, ásványvizes üveg, üdítôs 
üveg stb.)

• Roncsautó: gépjármû forgalomból 
történô végleges kivonása, teljes körû 
ügyintézése, bontási igazolás kiállítása

TELEPHELYEINKEN AZ ALÁBBI HULLADÉKOK 
KERÜLNEK ÁTVÉTELRE:



• Mûszeres környezeti zajterhelés és zajkibocsátás vizsgálat, munkahelyi 
zajvizsgálat és megvilágítás mérés

• Hitelesített, 60 tonnás, digitális közúti hídmérlegen történô bérmérés
• Konténerek kihelyezése, bérbeadása
• Hulladék bevallás készítése
• Hulladékgazdálkodás komplex kivitelezése: A vállalatoknál keletkezô hulladék 

anyagok begyûjtése, beszállítása, kezelése, bevallása.
•	Nagyméretû	lemezgrafitos	öntvénybôl	készült		gépek,	berendezések,	kohászati	

alapanyag méretre törése.
• Bérollózás-bálázás: Ollózó-bálázó-daráló gépeinkkel vállaljuk acélhulladékok, 

színesfémhulladékok, gumihulladékok aprítását, darabolását, bálázását.
• Hulladékgazdálkodással kapcsolatos komplex tanácsadás
• A használt termékként felvásárolt termékek értékesítése vállalkozások és 

lakosság felé.
• Vas és acélszerkezetek bontása
• Gépjármûvek bontása

SZOLGÁLTATÁSAINK 



Vállalatunk komplex szolgáltatást vállal az anyag 
elôkészítéstôl a festésig: 
•	Profil	hengerítés
• Palást hengerlés
• Kúpok gyártása
• Szemcseszórás, felületkezelés
• Élhajlítás
• Darabolás, méretre vágás
• Forgácsolás
• Készre szerelés

FÔBB TEVÉKENYSÉGEINK:
• Silógyártás
• Nagyméretû hengeres testek gyártása
• Általános acélszerkezeti gyártás
• Építôipari gépek egyedi gyártása
• Acélszerkezetek egyedi gyártása
• Állványzatok és épületszerkezetek gyártása
• Rozsdamentes szerkezetek és tárolótartályok 
elôállítása
• Egyedi tervezésû gépek vagy részegységek 
gyártása, szerkezeti felújítása

LAKATOSÜZEM

A Steel-Metál Kft. a 2014-es évben új üzletággal bôvült: 35.000 m2 területen 5000 
m2 –nyi gyártó és összeszerelô csarnokban lakatosüzemi tevékenységet folytatunk. 



• Silók
• Tartályok, mérlegelô tartályok
• Betontelepi berendezések
• Ipari méretû betonkeverôk
• Szállítószalagok, adagoló- és mérlegelôszalagok
• Konténerek

MIÉRT ÉRDEMES MINKET VÁLASZTANI?

• Tapasztalt szakemberek
• 5000 m2 gyártó és szerelô csarnok
• Akár 3,5 m átmérôjû hengeres testek gyártása
• Nagyméretû idomacélok hengerlése
• Komplex szolgáltatás az anyag elôkészítéstôl a 

festésig
• EN 1090-2 (GSI-SLV), valamint az ISO9001 és 

ISO 14001 minôsítések garanciát jelentenek a 
minôségi munkára

LAKATOSÜZEM



www.s-metal.hu

Vállalatunk egy cégcsoport tagjaként mûködik, mely a hulladék anyagok 
begyûjtésén, kezelésén, másodnyersanyagok értékesítésén felül, különféle 
vasöntvények, öntöttvas vízhálózati szerelvények gyártásával foglalkozik, valamint 
lakatosüzemi tevékenységet is végez. 

Embléma vektorosSteel Metal Kft.
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VILLÁNYI TELEPHELY (SZÉKHELY)
H-7773 Villány, Ady Fasor 3/A

Tel.: +36 72 492 765
E-mail: info@s-metal.hu

PÉCSI TELEPHELY
H-7622 Pécs, Légszeszgyár u. 34.

Tel.: +36 72 532 071
E-mail: info@s-metal.hu

MOHÁCSI TELEPHELY
H-7700 Mohács, Budapesti országút 12.

Tel.: +36 69 510 021
E-mail: info@s-metal.hu

 EN 1090-2

Mohács
Pécs

Villány


