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és tekercs  
kereskedelem 
Steel Plate and CoilS trade



www.Assix.eumade in Hungary

Az ASSIX Kereskedelmi és Logisztikai Zrt. 2004-ben alakult, fő tevékenysége acélipari termékek nagyke-
reskedelme (www.assix.eu) Célunk a hagyományos ipari tevékenységhez köthető alapanyag beszerzés, 
logisztikai és kereskedelmi szolgáltatások nyújtása partnereinknek.  
Cégünk egyértelmű stratégiája az, hogy a klasszikus nagykereskedelem mellett további, hozzáadott ér-
tékkel rendelkező szolgáltatást értékesítsünk ügyfeleinknek, amit elsősorban a feldolgozás, logisztikai és 
finanszírozási területen kívánunk és tudunk megtenni.

aSSiX Kereskedelmi és logisztikai Zrt. was founded in 2004, with the wholesale of steel products being its main 
activity (www.assix.eu). our purpose is to purchase basic materials necessary for traditional industrial activities, and 
to offer logistics and commercial services to our partners.  
our Company’s definite strategy is to sell value-added services to our clients, in addition to the classic wholesale 
activity, which we want and can achieve mainly in the fields of processing, logistics and financing.

sz Al Agsor i t er m ék ek 
hot rolled plate

vastagság
thickness

3-12 mm

szélesség
width

1000-1250-1500-2000 mm

hosszúság
length

2000-12000 mm 
(Lehetőség van egyedi hossz gyártására is. / Manufacture of custom lengths is also possible)

minőség
quality

Szerkezeti, enyhén ötvözött, valamint nyomástartó acélok
Structural, mildly alloyed and pressure steels

műszaki követelmények, mérettűrések 
Technical Requirements Dimension Tolerances

EN 10051+A1, valamint EN 10029 szerint (származástól függően)
According to EN 10051+A1 and EN 10029 (depending on the origin)

Rendelhető  anyagminőségek  
Available material qualities

EN 10025-2 szerint S235; S355
According to EN 10204 type 2.2 or 3.1

Műbizonylat 
Quality certificate

EN 10204 szerint 2.2 vagy 3.1 típus
According to EN 10204 type 2.2 or 3.1
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du rvAlem e z 
heavy plate

vastagság
thickness

12-100 mm

szélesség
width

1500-2000-2500 mm

hosszúság
length

3000-12000 mm (Lehetőség van egyedi hossz gyártására is. / Manufacture of custom lengths is also possible)

minőség
quality

Szerkezeti, enyhén ötvözött, valamint nyomástartó acélok
Structural, mildly alloyed and pressure steels

műszaki követelmények, mérettűrések 
műszaki követelmények, mérettűrések

EN 10051+A1, valamint EN 10029 szerint (származástól függően)
According to EN 10051+A1 and EN 10029 (depending on the origin)

Rendelhető  anyagminőségek  
rendelhető  anyagminőségek

EN 10025-2 szerint S235; S355
According to EN 10204 type 2.2 or 3.1

Műbizonylat 
műbizonylat

EN 10204 szerint 2.2 vagy 3.1 típus
According to EN 10204 type 2.2 or 3.1

H i degen H engerelt lem e z 
cold rolled plate

vastagság
thickness

0,4-3 mm

szélesség
width

1000-1250-1500 mm

hosszúság
length

2000-3000 mm (Lehetőség van egyedi hossz gyártására is. / Manufacture of custom lengths is also possible)

minőség
quality

szerkezeti, mély húzható 
Structural, deep drawing

szabványok  
standards

EN 10130 szerint DC01-DC04
According to EN 10130 DC01-DC04

műbizonylat 
műbizonylat

EN 10204 szerint 2.2 vagy 3.1 típus
According to EN 10204 type 2.2 or 3.1

HoRga n yzot t és M űa n yag bevonatos leM e z ek  
hot-dip galvanized and plastic coated plates

Nagy méret- és színválasztékban. / Large size and colour assortment.



Assix kereskedelmi és logisztikAi zrt.     
H-2724 Újlengyel, 709 hrsz.

budapesti képviselet / RepResentation in budapest 
a+a Ügyfélszolgálat Kft.

H-1211 Budapest, terelő u. 20.

RaktáR / WaReHouse 
H-1211 Budapest, terelő u. 20. (idl Sziget depo Kft.)

GPS: lat 47,434877 lon 19,055968 

 tel.: +36-1-219-0682  |  Mobil: +36-30-546-7998

e-mail: info@assix.eu

www.Assix.eu


