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Váradi Metal Kft. Rövid 
története

�A cég 1993-ban alakult Váradi és 

Társai Kft. Néven. Nyugat-Európai 

kapcsolatait a szövetkezeti múltjának 

köszönheti: Váradi Gábor cégvezető 

korábban a dunapataji KTSZ 

elnökeként dolgozott. 



Váradi Metal Kft. Rövid 
története
� 1, időszak a cég exportjában:

�Már az alakulásakor is végzett export 
tevékenységet:

� Kezdeti termékek:

� Fegyverszekrények, trezorok, széfek, 
műhelyszekrények, satupadok

(egyszerűbb típusok, sorozatgyártás, nagy 
darabszám)



Váradi Metal Kft. Rövid 
története
�Célországok: 

� NÉMETORSZÁG

� AUSZTRIA

� HOLLANDIA















Váradi Metal Kft. Rövid 
története
� Később különféle fémdobozokkal bővült 
az export termékek köre.

� Ezeket még mindig nagy darabszámban, 
sorozatban lehetett gyártani.











Váradi Metal Kft. Rövid 
története
� A kínai áruk európai piacokon történő 
megjelenésével cégünk kiszorult a 
piacokról. Számokkal alátámasztva:

� Előzőleg 2 millió DM (német márka) volt az 
éves forgalmunk

� Ezt követően 150 ezer DM 



Váradi Metal Kft. Rövid 
története
� A talpon maradáshoz váltanunk kellett:

� Így lettünk gépipari beszállítók, illetve 
2005-2006-os évtől elkezdtünk osztrák 
partnerünk számára kazánokat és pellet-
kazánokat gyártani.

� A piacon maradáshoz elkerülhetetlenné 
váltak a beruházások is.



Váradi Metal Kft. Rövid 
története
� 2003 óta folyamatosan zajlanak 
cégünknél technológiai fejlesztések, 
amikhez 2000-es évektől ingatlan 
beruházások is kapcsolódtak. Ezek egy 
része önerőből megvalósított, de sok 
közülük Európai uniós forrással került 
kivitelezésre.



Váradi Metal Kft. Rövid 
története
� Az első fejlesztésünk 2003-ban pályázati 
segítséggel valósult meg, majd ezt 
követte 2006-ban egy nagy mértékű 
további technológiai fejlesztés – gépeket 
vásároltunk.(Trumpf
lézervágóberendezések, élhajlító gép, 
stanc kombi) Majd ezt követően 
festőüzemünket fejlesztettük, illetve 
kiépítettünk egy oldószeres festőt is.



Váradi Metal Kft. Rövid 
története
� 2011-ben kezdődtek az 
ingatlanberuházásaink, elsőként Géderlakon 
és Dunapatajon lévő telephelyeink  - 1500 m2 
új gyártócsarnok

Európai Uniós pályázat segítségével közel 230 
millió Ft értékben
2014-ben ismét sikeresen pályáztunk egy 
telephelyfejlesztési pályázaton, így dunaföldvári
telephelyünkön jelenleg zajlik egy 100 millió Ft-os 
beruházás. 700 m2 új gyártócsarnok készül.



Váradi Metal Kft. Rövid 
története
� Komplett technológiát kellett 
kialakítanunk a vevői igények miatt, így 
tudtuk piacainkat megtartani, illetve 
bővíteni. 

� Jelenleg megint technológiai fejlesztések 
elé nézünk, mivel a géppark nagyon 
gyorsan elavul, folyamatosan kerülnek 
piacra az egyre modernebb 
berendezések.



Váradi Metal Kft. Rövid 
története
� A folyamatos fejlesztés az export sikerek 
egyik kulcsa, viszont sosem egyszerű, még 
pályázati források segítségével sem a 
nagyon magas bekerülési költségek miatt, 
mivel 10 év alatt az árak 
megduplázódtak.



Váradi Metal Kft. jelenleg
�Cégünk jelenleg alvállalkozóival együtt 
közel 130 embernek ad munkát, 3 
telephelyen dolgozunk: Dunaföldvár, 
Dunapataj, és Géderlak. Árbevételünk 
megközelítőleg 85%-a exportból 
származik, főként Németországba, 
Ausztriába, Svájcba értékesítünk. Külföldi 
piacaink közül a németországi a 
legjelentősebb.



Váradi Metal Kft. jelenleg
� Vállalunk: lézervágást, stancolást, élhajlítást, 
hegesztési munkákat (MÍG, MAG és WIG), 
ponthegesztést, robothegesztést, Csövek, profilok 
áthatásainak lézervágása

� Mélyhúzott alkatrészek kontúrvágása,szerelési, 
összeállítási, lakatos munkákat, porszórásos és 
oldószeres festést. Acél, rozsdamentes, és alumínium 
anyagokkal is dolgozunk.

� Főbb termékeink:

� Fémszekrények, tárolók, elektromos 
kapcsolószekrények, dobozok, tartályok, 
gépburkolatok, állványok, kazánok, kandallók,grill 
készülékek, alkatrészek vevői igényeknek 
megfelelően



Váradi Metal Kft. jelenleg
� Termékeinket az ipari résztvevők több 
szegmensének készítjük: gépipar, 
autóipar, mezőgazdasági gépgyártók, 
élelmiszeripari cégek, ipari tisztító 
berendezések számára is gyártunk 
burkolatokat, környezetvédelmi 
berendezések házait is gyártjuk



Váradi Metal Kft. jelenleg
� Éves forgalmunk 4-4,5 millió €
� Jelenlegi gépparkunk:
� Lézervágó: Bystronic 2db Trumpf 2db (lézer-
stanckombi)

� Élhajlító: Amada, Trumpf (6db)
� Hegesztőgépek: REHM
� Hegesztőrobot: Fanuc
� Ponthegesztők
� Festők: 2 db porfestő, 1db oldószeres



Sikeres külpiaci szereplés
� Szerintünk a sikeres külpiacra jutás feltételei:

� Vevői igényeknek megfelelő komplett 
technológia

� A technológiai fejlődést követő beruházások

� Minőségi termék előállítás, pontos szállítás

� Széles termékpaletta, így könnyebb reagálni 
a piac változásaira

� Humán erőforrás folyamatos képzése a vevői 
elvárásokkal összhangban
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Termékeink
















