cégtörténetünk
Társaságunk a Győri Kft. 1990-ben alakult családi vállalkozás. Már a kezdetektől fogva profilunk az acél és
színesfém kereskedelem, melyet kiegészített a víz,-gáz-, fűtés szerelési anyagok forgalmazása is, de a
későbbiek folyamán ezt az üzletágunkat fokozatosan megszüntettük.
Első napunktól kezdve Kaposváron a volt Bázis Építő Vállalat telephelyén folytatjuk tevékenységünket. Az első
években csak bérelt területen és irodákban, de 1993-ban sikerült megvásárolnunk egy kb. 2000 négyzetméteres
teljes mértékben daruzott szabadtéri területet mely új lendületet adott forgalmunknak. A 90-es években
folyamatosan növeltük forgalmunkat és értékesítési területünket. Míg 1992-ben 64,2 MFt volt a nettó forgalmunk,
addig már 2000-ben 324,2 MFt forgalom eredményt értünk el. E számokat 2008-ra sikerült 676,4 MFt-ra növelni.
2001-es esztendő két szempontból is fordulópont volt életünkben, az év elején sikerült bővíteni telephelyünket
egy több mint 10000 négyzetméteres területtel, melyen egy közel 900 négyzetméteres csarnok áll. Ez a lépésünk
egy régóta dédelgetett álmunk volt, mivel folyamatosan éreztük a vásárlóink részéről megfogalmazott igényt
acéltermékeink tárolása ill. állagmegóvásával kapcsolatban. Ezután kizárólag pozitív visszajelzéseket kaptunk,
különösen, hogy egy ötletes anyagtároló állványrendszerrel sikerült többszörösére növelni tároló kapacitásunkat.
Másik fontos változásunk a Lindab Kft.-vel kötött márkakereskedői szerződés volt, azok után, hogy 2000-ben már
megismerkedtünk a kiváló minőségű svéd tetőburkolati rendszerrel.
Ebben az évben tértünk át egy új készletnyilvántartó – számlázó programra is, hisz a régi rendszerünk nem volt
alkalmas a hálózatos működésre. 1992 óta használunk számítógépes raktári nyilvántartást. A kezdeti egy gépes
munkavégzéstől eljutottunk oda, hogy szinte minden dolgozóra jut egy számítógép, jelenleg 10 gépes távoli
eléréses rendszerünknek köszönhetően bármelyik kolléga, az internet segítségével bárhonnan eléri a
szerverünket.
2008-ban vásárolt 3,8 tonna teherbírású Nissan tehergépkocsinkkal sokat egyszerűsítettük az acéltermékek
kiszállítását. Saját gépkocsival rugalmasabban tudunk Partnereink segítségére állni, mert vevőink igénylik is a
házhozszállítást. 2009 nyarán tető alá került egy új 400 mm vágókapacitású fűrészgép és betonacél megmunkáló
gép is. Jobb körülmények között gyorsabban és pontosabban értékesíthetjük termékeinket.
2010-ben új telephelyet nyitottunk Balatonbogláron. Egy 550 négyzetméteres csarnokban értékesítjük
termékeinket, mert hisszük, hogy nem leépítéssel, hanem folyamatos fejlesztéssel bővüléssel lehet a válságon
átlendülni. Nem csak új telephely, hanem új termékcsoport is megjelent egyúttal választékunkban, a már meglévő
hegesztési segédanyagok mellé felsorakoztattuk a több mint 140 éves múlttal rendelkező osztrák Böhler kiváló
termékeit is vevőink szélesebb kiszolgálása érdekében.
2011 nyarán felépült az új Lindab centerünk, mely az eddigieknél sokkal nagyobb készlettel áll a vásárlók
rendelkezésére. A közeljövő tervei között szerepel, hogy megalapozzuk az e-kereskedelmünket és web
áruházban elérhető legyen a teljes termékpalettánk.

