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ÜZLETÁGAINK

Acélszerkezet-gyártás és -szerelés
Cégcsoportunk évi 2000 tonna feletti acélszerkezetet gyárt. 
A kisebb mezőgazdasági takarmánytárolóktól a több tíz- 
ezer négyzetméteres csarnokokon át a komplex gyártó-
épületekig, sportlétesítményekig bármilyen szerkezetet  
képesek vagyunk a legmodernebb technológiával legyárta-
ni és a szerelőcsapatainkkal a  helyszínen összeszerelni. 
Igény esetén - csúcsminőségben - az acélszerkezeteket 
saját 8 turbinás (12 m hosszú, 350 mm széles, 1400 mm 
magas befogadó képességű) végtelenített konvejor pályás 
szemcseszóró berendezésünkkel felületkezelés előtt meg 
tudjuk tisztítani (korrózióeltávolítás, revételenítés). 

Tekercslemez-feldolgozás
Eszközeinkkel 0,35 - 3,00 mm vastagságú hidegen hen-
gerelt horganyzott acélból és festett acélból készült te-
kercslemezeket dolgozunk fel. A megmunkálás során 
tekercslemez-hasításra, táblásításra, élhajlításra (akár 6 m 
hosszúságban), C és Z szelemenek, trapézlemezek, cse-
repeslemezek és ereszcsatornák gyártására kerül sor. Az 
automatizált gyártósorainkon trapéz- és cserepeslemezből 
évi 100 000 m2 feletti mennyiség készül.

Acél kis- és nagykeresekedelem
Kínálatunkban az acélszerkezet gyártáshoz, szereléshez és 
tekercslemez-feldolgozáshoz használt alapanyagok széles 
választéka szerepel. A raktáron levő készletünk általában 
2.000 tonna felett van. Kiemelt termékeink között a mele-

gen hengerelt idomacélok, hidegen hengerelt horganyzott  
és festett acél tekercslemezek és hasítékok, a hidegen hen-
gerelt zárt és nyitott profilok a legfontosabbak.

Acél service center 
Vállaljuk fém alkatrészek sorozatgyártását, hidegen és 
melegen hengerelt lemezek megmunkálását. A legmo-
dernebb technológiákkal dolgozunk. Az új CNC vezérelt 
plazma-, láng és vízvágó berendezéseinkkel, fúró-maró 
műveinkkel lenyűgöző hatékonysággal és pontossággal  
tudunk professzionális minőségben gyártani.

Ipari és egészségügyi gázok kereskedelme
A KÁLLÓ-„fém” Kft. látja el a SIAD gázkereskedő vállalat 
nyíregyházi képviseletét. Kínálatunkban megtalálható az 
összes ipari és orvosi gáz.

Ingatlanhasznosítás
A Michelin és a Continental gyárai mellett elhelyezkedő 
110 000 m2 területű saját ipari parkunk összesen 23 000 
m2 csarnokból és 5000 m2 irodából áll. A cégcsoportunk 
által nem használt épületrészeket, gyártócsarnokokat  
bérbe adjuk.



SAJÁT GYÁRTÁSÚ TERMÉKEINK

C és Z szelemen
Cégcsoportunk hengerelve és élhajlítva is tud szelemene-
ket gyártani. Az automatizált szelemen gépsoraink bár- 
milyen hosszúságú C, Z szelemen gyártására képesek, 
azok tetszőleges kör és ovál furatolása mellett.  

Trapézlemez
Az általunk gyártott 6 féle trapézlemez típust egyedi hossz-
méretre vágjuk, becsomagoljuk és igény esetén kiszállít-
juk. A járatos RAL színeken kívül már fa-, és egyéb mintás 
trapézlemezeket is kínálunk. Igény esetén a trapézlemezt 
fóliával és antikondenzációs (DR!PSTOP) réteggel is el tud-
juk látni.   

Cserepeslemez
A minőségi acélnak és a tökéletes bevonatnak köszön-
hetően az általunk gyártott cserepeslemez az egyik leg-
tartósabb tetőfedő anyag. 1 m2-re vetített alacsony súlya 
miatt tökéletesen alkalmas régi palatetők átfedésére is, és 
akár antikondenzációs réteggel is el tudjuk látni. 

Szendvicspanel
A hőszigetelt szendvicspanelünk egyedi hosszméretre ké-
szül, többféle vastagságban (60-200 mm), a hőszigetelő 
réteg lehet polisztirol (pl.: EPS), PUR, PIR hab vagy ás- 
ványgyapot. 



Szerszámgépek, kertigépek, szerszámok,
kerti szerszámok, csavarok, zárak,
fonatok, festékek, védőfelszerelések

Minden egy helyen!

Műszaki-Villamossági-Gazdabolt-Gépészeti Üzlet

TOVÁBBI TERMÉKEINK ÉS SZOLGÁLTATÁSAINK 

Termékeink
• Színes és horganyzott tekercslemezből széles és  
 keskeny szalagok, egyedi táblák

• Élhajlított elemek: 6 m hosszúságig akár 8 mm  
 vastagsában

• Tetőfedéshez szükséges anyagok: bevilágító ablak,  
 tetőfólia, csavar, profilkitöltő szivacs

• Betonacél, acélháló

• Zártszelvény, lapos vas, L acél, T acél, köracél

• Ipari és orvosi gázok

Szolgáltatásaink
• Acélszerkezetű épületek komplett gyártása és  
 helyszíni szerelése

• Acél termékek gyártása: C és Z szelemen, trapéz- 
 lemez, cserepeslemez, csatorna, szendvicspanel

• Tekercslemez-feldolgozás: táblásítás, hasítás,  
 hengerlés, élhajlítás

• Acél service center: CNC vezérelt hideg és meleg  
 lemezmegmunkálás, alkatrészgyártás



MIPA HUNGÁRIA KFT.

H-8000 Székesfehérvár, 
Alba Ipari Zóna, Zsurló utca 2.

Tel.: +36 22 514 510 
Fax: +36 22 514 517

E-mail: info@mipahungaria.hu 
Web: www.mipahungaria.hu

A MIPA HUNGÁRIA KFT. 
hivatalos 

márkakereskedõje

2016 Leányfalu, Lepke utca 9.

Tel.: +36-20-611-3114 
E-mail: readycolor@gmail.com

www.mipahungaria.hu

Ready-Color
Minõségi bevonatrendszerek

ISMERJE MEG CÉGCSOPORTUNKAT!

A jelenleg több mint 80 főt foglalkoztató KÁLLÓ-„fém” 
Kft. 1995-ben alakult. Két magánszemély, Ács László és 
Kemény József alapította, akik azóta is a cég ügyvezető-
tulajdonosai. A KÁLLÓ-„fém” Kft. az alapítás óta minden 
évben nyereséges volt, és számos nagyértékű saját be-
ruházást, fejlesztést hajtott végre. Így a legmodernebb 
CNC vezérelt, automatizált gépekkel, gyártósorokkal, több 
mint 20 éves tapasztalattal, valamint professzionális, jól  
összeszokott szakember gárdával tudja a Partnerei igé-
nyeit kielégíteni. 
A cégcsoportunk újabb tevékenységeket végző vállalkozá-
sokkal is bővült: a főként acélszerkezet-gyártással foglalko-
zó KÁLLÓ-„fém” Kft. mellett a LOGI-STEEL Kft. elsősorban 
acélszerkezetek szerelésével, valamint trapéz- és csere-
peslemez-gyártással, míg a DERIMBER Kft. a cégcsoport 
nyíregyházi ipari parkjának ingatlankezelésével foglalkozik.
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AKTUÁL BAU KFT.

GYÁRTÓÜZEMEKLOGISZTIKAI KÖZPONTOK 

KERESKEDELMI ÉPÜLETEKHùTòHÁZAK

IRODAHÁZAKSZÁLLODÁK 

AUTÓSZALONOKKÜLÖNLEGES ÉPÜLETEK               

G E N E R Á L K I V I T E L E Z É S E

www.aktualbau.hu

FORDULJON HOZZÁNK BIZALOMMAL!

KÁLLÓ-“fém“ Kft.
  
Székhely:  4320 Nagykálló, Nagybalkányi út 122. 
Telephely:  4400 Nyíregyháza, Derkovits utca 106-108. 
Telefonszám:  +36 42 / 264 186 
Fax:  +36 42 / 264 185 
E-mail cím: kallofem@kallofem.hu
Weblap:  www.kallofem.hu
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