
Tisztelt Ügyfelünk!

A  DIRECT-LINE  Nemesacél  Kft.  egy  olyan  kiadványsorozatot  indít  útjára,  amelyben  megkísérli

összefoglalni azokat a legfontosabb ismereteket, amelyek a rozsdamentes anyagok kereskedelme, gyártása

és továbbfeldolgozása során szükségesek.

A kiadványok általános felépítése:

- Jellemzõ felhasználási területek - Méret- és tûréstáblázatok

- Alkalmazott szabványok köre - Megrendelési útmutató

- Gyártástechnológiai leírás

Mérnökirodai szolgáltatásunk keretében további felvilágosítással, szakmai tanácsadással is állunk tisztelt

ügyfeleink rendelkezésére.

A "LEMEZEK" címû kiadványunk a következõ terméktípusok leírását tartalmazza:

- hidegen és melegen hengerelt tekercsek - struktúrált felületû lemezek

- melegen hengerelt, táblásított lemezek - expandált lemezek

- hidegen hengerelt, táblásított lemezek - perforált lemezek

Szíves figyelmébe ajánljuk a DIRECT-LINE Nemesacél Kft. további katalógusait:

1. ROZSDAMENTES ACÉLOK JELLEMZÕI   9. HEGTOLDATOS FITTINGEK

2. LEMEZEK 10. MENETES FITTINGEK 

3. TÖMÖR SZÁLANYAGOK 11. NAGYNYOMÁSÚ FITTINGEK

4. IDOMACÉLOK 12. ÉLELMISZERIPARI FITTINGEK

5. ÜREGES ELÕGYÁRTMÁNYOK 13. ARMATÚRÁK

6. ROZSDAMENTES CSÖVEK 14. HAJLÍTOTT CSÕSZERKEZETEK

7. ZÁRTSZELVÉNYEK 15. VIZSGÁLATI MÓDSZEREK

8. HEGESZTÕANYAGOK 16. FELÜLETMEGMUNKÁLÁS ESZKÖZEI

Bízunk  abban,  hogy  kiadványunkkal  segítségére  lehettünk.  Kérjük,  hogy  további  katalógusok  iránti

igényével telephelyeinken forduljon hozzánk bizalommal.

dr. Reith János
ügyvezetõ igazgató
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ROZSDAMENTES LEMEZEK

A rozsdamentes  acélok ipari  felhasználásának egyik legnagyobb területét  a  lapostermékek
jelentik, ezen belül is elsõsorban a hidegen és a melegen hengerelt lemezgyártmányok csoportja. A
korrózióálló  anyagok  kedvezõ tulajdonságai,  valamint  a  tömegszerû  termelésbõl  adódó  kedvezõ
ár/minõség viszony következtében  egyre nagyobb szerepet  kapnak a  gazdaság szinte valamennyi
ágazatában. A rozsdamentes lemezek számos kiviteli formában kerülnek kereskedelmi forgalomba.

Jellemzõ felhasználási területek

 Élelmiszer- és vegyipar

- tartályok, hûtõkamrák, tárolóedények

 Jármûipar

- hajógyártás, vasúti szerelvények, közúti jármûelemek, katalizátorok, kipufogók

 Építõipar

- tartószerkezetek, járófelületek, liftek, mozgólépcsõk

 Csõgyártás

- hosszvarratos csövek

 Belsõépítészet és bútoripar

- irodabútorok, világítástechnikai elemek, burkolatok, lépcsõk

 Klímatechnika

- hõtõ-, fûtõ- és szellõzõ berendezések

 Elektronika, finommechanika

- komputertasztatúrák, képcsövek, chiphordozó elemek, membránok, órarugók

 Háztartási és konyhafelszerelések

- mosó- és mosogatógépek, edények, evõeszközök

 Utcai berendezések, forgalomterelõk

-  telefonfülkék,  jelzõtáblák,  korlátok,  oszlopok,  reklámhordozók,  térelválasztó  elemek,
vandalizmusnak ellenálló borítások

 Környezetvédelmi technológiák

- veszélyes anyagok tárolására és feldolgozására szolgáló berendezések
- szennyvízkezelés

Gyártástechnológia

A korrózióálló lemezeket világszerte teljes gyártási vertikummal rendelkezõ acélmûvekben
állítják elõ. A gyártástechnológia fõ fázisai a következõk:

 Acélgyártás: Az acél elõállítása villamos ívkemencében és oxigénes konverterben történik, ami
korszerû üstmetallurgiával  egészül  ki.  Ezzel  a  technológiával  zárványmentes,  nagy tisztaságú,
izotróp szövetszerkezetû acél állítható elõ.
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 Folyamatos öntés:  Az öntésre elõkészített acélt hõfokbeállítást követõen folyamatos öntõgépen
öntik  le.  A  leöntött  és  kívánt  méretre  darabolt  nagyméretû  bramma képezi  a  meleghengerlés
alapanyagát.

 Meleghengerlés:  A leöntött és felületig tisztított brammák (széles bugák) újrahevítõ kemencén
keresztül  kerülnek  a  meleghengersorra.  A  gyártás  céljától  függõen  a  meleghengerlés  két
technológiai vonalon történik:

1. vonal: Melegen  hengerelt  tekercsek  gyártása  (gyártási  mérettartomány:  2  -  6  mm):
A befejezõ hengersoron kihengerelt anyagot felcsévélik és az általában mintegy 20
tonna súlyú tekercseket további feldolgozásra a hideg hengermûbe küldik.

2. vonal: Melegen hengerelt táblalemezek gyártása (gyártási mérettartomány: 3 - 100 mm):
A melegen hengerelt táblalemezek gyártásánál a hengerlést hõkezelés, egyengetés,
méretre vágás, pácolás, az anyagminõség ellenõrzése és csomagolás követi.

 Hideghengerlés: A melegen hengerelt tekercseket a hideghengermûben hengerlik vékony teker-
csekké. Gyártási mérettartomány: 0,3 - 6,0 mm. A hideghengermû fõ technológiai fázisai:

- hõkezelés, - hengerlés több szúrásban közbensõ lágyítással,
- revétlenítés, - befejezõ hõkezelés,
- pácolás, - befejezõ pácolás,
- egyengetés, - dresszírozás dresszírozó állványon. (SKIN-PASS).

A ferrites és az ausztenites minõségû lemezekre külön technológiai sor szolgál.
 Kikészítés: A hidegen hengerelt tekercsek feldolgozása az alábbi technológiai vonalakon történik:

- Hosszirányú vágás (hasítás) fóliázással tekercsek elõállítására: gyártási tartomány 20 - 1500 mm,
csiszolt felülettel is gyárthatók.

- Keresztirányú vágás (darabolás) fóliázással táblalemezek elõállítására: gyártási tartomány 500 - 6000
mm hosszal, 400 - 1500 mm szélességgel.

- Csiszolás:  a 0,4  - 4,0  mm vastagsági tartományban gyakori a lemezek és tekercsek különbözõ
szemcsenagyság szerinti csiszolása és fóliázása. A csiszolt felület minõségének leírására elterjedten
használatos  a  megmunkálás  során  alkalmazott  csiszolóanyag szemcsefinomságának megadása.  A
durva  karcos  felületminõségtõl  az  optikailag  szép  felületig  terjedõ  skálán  belül  több  csiszolt
felületminõség különböztethetõ meg. Itt  kell  azonban megjegyezni,  hogy a felületi  minõség fenti
gyakorlat  szerinti  megadása  nem teszi  lehetõvé a  felület  egzakt  jellemzését,  mert  az alkalmazott
csiszolóanyag  kopottsági  állapotától,  a  megmunkáló  berendezés  kinematikai  viszonyaitól  és  az
alkalmazott  technológiai  eljárástól  nagyban  függ.  A  lemezmegmunkálásra  használatos  csiszo-
lószerszámok szemcsefinomsága általában 40 - 400 közötti érték. Általános csiszolási technológiák:

- száraz csiszolás, - olajos csiszolás, - pikkelyezés,
- nedves csiszolás, - mikro csiszolás, - síkon való csiszolás,

- kétoldali csiszolás.
– Fóliabevonatolás: a lemezfelületek védelme érdekében elterjedten alkalmazzák.
– - Csomagolás: a gyártómû házi szabványa szerint vagy megrendelõi igénynek megfelelõen.
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Gyártási méretek és tõrések

A  melegen  és  hidegen  hengerelt  tekercs  és  lemezgyártmányok  leggyakrabban  elõforduló
anyagminõségeit  az  1  -  6.  táblázat  tartalmazza.  A  kémiai,  fizikai,  mechanikai  anyagjellemzõk,
hõkezelhetõségi,  hegeszthetõségi,  megmunkálhatósági tulajdonságok leírását  a  ROZSDAMENTES
ACÉLOK JELLEMZÕI címû katalógusunk részletesebben tárgyalja.

A 7. táblázat összefoglalja a szabványos méretekhez tartozó elvi súlyadatokat, egyedi gyártási
méreteket,  valamint  a felületi  minõségre vonatkozó információkat. Az itt  található adatok alapján
látható,  hogy  a  lemeztermékek  gyártástechnológiája,  mérete  és  felületi  minõsége  között  szoros
összefüggés  van.  A  táblázatban  szereplõ  elvi  súlyadatok  számításánál  az  ausztenites  acélokra
jellemzõ  7,97  kg/dm3 fajsúlyértékkel  számoltunk.  A  melegen  hengerelt  lemezek  már  2  mm-es
vastagságtól megrendelhetõek. A hazai felhasználók körében a melegen hengerelt lemezek általában
csak  4  mm-tõl  terjedtek  el,  bár  az  ennél  vékonyabb  melegen  hengerelt  lemezeknek  is  számos
területen volna létjogosultsága kedvezõbb árfekvésük miatt.

A  hidegen  hengerelt  szalagok  vastagsági  méreteinek  tõrései  a  8.  táblázatban,  szélességi
méreteinek tõrései a 9. táblázatban találhatók. Az eltérések pontossága szerint megkülönböztetünk
normál,  finom  és  precíziós  szalagokat.  A  megengedett  egyenestõl  való  eltérések  értékeit  a  10.
táblázat  foglalja  össze.  A  hidegen hengerelt  táblalemezek és  szélesszalagok esetében a DIN EN
10258  az  elõzõekben  ismertetett  tõrésekhez  képest  valamivel  lazább  tõrésmezõket  enged
meg, mint az a 11. táblázatban látható. Hasonlóképpen igaz ez a 12. táblázatban szereplõ szélességi
eltérésekre és a 13. táblázatban a hosszúsági eltérések adataira.

A meleghengerlési technológia körülményei folytán a megkövetelhetõ geometriai és az ezzel
szoros összefüggésben lévõ tõrései lazábbak, mint a hidegen hengerelt termékek esetében. A DIN EN
10029 a hidegen hengerelt termékekhez hasonló szerkezetben írja le a melegen hengerelt lemezek és
tekercsek tõréseit, amelyeket a 14 - 18. táblázatokban foglaltunk össze.

A gyártók az egyre pontosabb megmunkálásokra alkalmas gyártóberendezések megjelenése
folytán  prospektusaikban gyakran szerepeltetnek  olyan mérettõrési  adatokat,  amelyek a szabvány
elõírásainál szigorúbbak. Ennek megfelelõen például néhány gyártómû a speciális méretû lemezek
esetébe 0,1 mm-es vágási pontosságot garantál.

Számos  olyan  lemeztermék  kapható  kereskedelmi  forgalomban,  amely  az  eddigiekben
felsorolt alapanyagok továbbfeldolgozása révén alakul ki. A különleges lemeztípusok címszó alatt
szereplõ  termékek  egy  részénél  a  méretek  az  elõgyártmányként  szolgáló  lemezméretek  szerint
alakulnak,  más  esetben  pedig  a  funkcionális  követelmények  szabják  meg a  méretsort,  illetve  a
hozzájuk tartozó mérettõréseket. Ide vonatkozó elõírásokat a szabványok általában nem tartalmaznak,
gyártó mõvek katalógusai szolgáltatnak további információkkal.

Lemezek kivitele

Az  acélgyárban  készített  termékek  felületi  állapotát  az  elõállításuk  során  alkalmazott
technológia határozza meg, ennek megfelelõen a nyers felület sokféle lehet. A rozsdamentes acélból
készített  termékeknél  az  anyag  korrózióállósága  szempontjából  nagy  jelentõsége  van  a  felület
minõségének. Általánosan érvényes, hogy annál nagyobb a korrózióval szembeni ellenállás,  minél
finomabb a felület. A rozsdamentes acéltermékek felületminõségére mind a nemzeti, mind pedig a
nemzetközi szabvány tartalmaz elõírásokat, amelyek között egyszerû a megfeleltetés. A DIN 17441
szerinti elõírásokat a 19. táblázat tartalmazza.
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Felületi minõségek

DIN IIa (AISI 1)
Melegen hengerelt lemezek tipikus felületi mi-
nõsége. Elérhetõ meleghengerléssel, amelyet a
martenzites, ferrites és ausztenites típusoktól
függõen alkalmazott lágyítási, átkristályosítási,
oldatbaviteli hõkezelés követ. A folyamatot
homokszórás után egy vagy több savoldat
fürdõben végzett pácolási mõvelet zárja le,
amely a felületnek áttetszõ, ezüstös fényt
kölcsönöz. Érintésre kevéssé bizonyul simának.

DIN IIIb (AISI 2D)
Melegen hengerelt, hõkezelt és pácolt lemezek
hideghengerlése útján elérhetõ felületi minõség.
A hideghengerlést lágyítás, az acéltípustól
függõen újrakristályosítás, majd pácolás követi.
A felület lényegesen simább a melegen henge-
reltéhez képest. Mélyhúzásra különösen jól
alkalmazható. Megjelenési formája áttetszõ,
szürkés-ezüstös, sima és matt.

DIN IIIc (AISI 2B)
Ez a minõség a hidegen hengerelt lemezek leg-
gyakrabban elõforduló felületi minõsége. A IIIb
minõségû  lemezeknek  dresszírozó  állványon
(SKIN-PASS)  történõ utánhengerlésével  érhetõ
el. Szürkés-ezüstös fényes fényt ad.

DIN IIId (AISI BA, fényesre lágyított)
Hidegen hengerelt lemezek és szalagok felületi
minõsége, amelyet lágyító átkristályosító hõke-
zeléssel kapnak. A hõkezelés során az anyag
nem oxidálódik, ezért nincs szükség pácolásra.
A felület nagyon világos és fényes, szinte töké-
letesen tükörfényes marad.

DIN IV (AISI 3)
A IIIc felületi minõségbõl, 80-100-as szemcse-
nagyságú csiszolással nyerhetõ. Általában nem

végleges, hanem átmenet az AISI 4 minõséghez.
A felület durván fényezett karakterû

DIN IV (AISI 4)
A leggyakoribb standard felületminõség. Az
elõzõ felületi minõségbõl, 120-150-es szemcsézetû
vászonnal képzett csiszolással érhetõ el. A
csiszolóanyagtól függõen enyhe felületi el-
színezõdés fordulhat elõ: szilícium-karbid alapú
csiszolóvászonnal kékes, korund alapúval pedig
szürkébe hajló árnyalatú, csillogóan fényezett
felület karakterét adja.

DIN V (AISI 6)

A IV. felületi minõségû lemezek rongykoron-
gozásával (horzskõ, mészkõ vagy szilikonliszt
porából és tampicoból vagy növényi rostokból
készült korongokkal) és ásványolajoknak, ken-
céknek kenõanyagként történõ felhasználásával
érhetõ el. Áttetszõ, fényezett karaktert ad.

DIN V (AISI 7)
Az AISI 6 felületi minõségrõl kiindulva egyre
finomabb, 180-220-as koptatószemcsékkel való
csiszolással és rongykorongoknak kenõanyaggal
együtt való alkalmazásával kapják. Tükörfényes,
de még megmaradnak az alkalmazott koptató-
szemcsék nyomai.

DIN V (AISI 8)
Az  AISI  6  minõségû felületnek  még az elõzõ
minõségnél is finomabb szemcsenagyságú (600-as)
csiszolásával érik el. A végsõ állapothoz króm-
oxid  alapú,  e  célra  kialakított  csiszolókövek
alkalmazásával jutnak, amelyek a koptatószem-
csék legkisebb  nyomait is  eltávolítják. Nagyon
sima  felületet  és  a  legnagyobb  fényvisszaverõ
képességet biztosítja az acélnak.

Az  igényesen  megmunkált  lemezek  esetében  fontos  a  késõbbi  megmunkálások  során
keletkezõ karcolások és más mechanikai behatások elleni védelem. Ezért igen elterjedt a lemez- és
tekercstermékek különbözõ célú védelemre szolgáló fóliával való bevonása. A járatos fólia típusokat
és  azok jellemzõit  a  20.  táblázat  tartalmazza.  A  durvább  felületek  esetében  nem  használatos  a
fóliabevonat, amit egyrészt a fólia ilyen felületeken való rossz tapadása indokol, másrészt általában
nem  szükséges  a  durvább  felület  védelme.  A  fóliával  védett  lemezek  esetében  ajánlatos  a
mihamarabbi felhasználás, mert a ragasztóanyagok öregedésével egyre nehezebbé válik a védõfólia
eltávolítása.
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Különleges lemeztípusok

1. Strukturált felületû lemezek (21. táblázat)

A  hidegen  hengerelt  lemezek  továbbfeldolgozásának egyik  jellemzõ formája  a  strukturált
felületû lemezek és tekercsek elõállítása. Elõnyeik:

- kedvezõbb  mechanikai  tulajdonságaik  miatt  kisebb  anyagfelhasználást  tesznek  lehetõvé,
aminek következménye a kisebb súly,

- a megnövelt felület eredményeképpen jobb hõleadó tulajdonságokkal rendelkeznek,
- csúszásmentes felületek kialakítására alkalmasak,
- a karcolásokkal szemben kevésbé érzékenyek.

2. Expandált lemezek (22. táblázat)

Az  ipar  különbözõ  területein  merültek  fel  olyan  igények,  hogy  járófelületek  képzésére
alkalmas  lemezszerkezetek  kereskedelmi  forgalomban  legyenek.  Az  expandált  lemezek  ezen
csúszásgátló járófelületek ideális  szerkezeti elemei. Extrém környezeti körülmények (havas,  jeges,
zsíros és olajos felületek) esetén is szavatolják a csúszásmentességet és a lépésbiztonságot. Áteresztõ
és  érdes  felületük  azonnal  elvezeti  a  cseppfolyós  anyagokat  és  gondoskodik  a  biztonságos
közlekedésrõl, amely döntõen hozzájárul a munkahelyi biztonsághoz. Különösen nagy magasságban
és mozgás esetén fontos a biztonságérzet jelenléte. Több gyártó vállalat szakosodott az expandált
lemezek gyártására. A kialakult megoldások közös jellemzõi:

- 1,5 és 2,0 mm vastagságú rozsdamentes lemezekbõl készült "rácsos szerkezet",

- a rácsok ugyan különbözõ geometriai kialakításúak, de valamennyi megakadályozza a
15 mm-es átmérõjû golyó lemezrostélyon való átjutását (elsõdleges cél a különbözõ
konzisztenciájú folyadékokkal szembeni áteresztõ képesség),

- rácsok leggyakrabban rombusz vagy kör alakban lyukasztottak, de elterjedtek a nem
lyukasztott, csomó mintázatú lemezek is,

- a  lemezbõl  kialakított  3  dimenziós szerkezeti  elemek megnövekedett  teherbírással
rendelkeznek,

- a mintázat a csúszásmentes közlekedést biztosítja.

Az expandált lemezek csekély önsúlya és a nagy támaszközök jelentõsen csökkentik az alapszerkezet
költségeit és ezzel együtt a járófelület összköltségét, összehasonlítva a hagyományos megoldásokkal.

3. Perforált lemezek (23. táblázat)

Az  egyre  flexibilisebbé  váló  gyártás  miatt  több,  a  felhasználási  célokhoz jól  illeszkedõ
változatban készül perforált lemez. A perforáció egzakt leírásához szükség van a lyukminta, valamint
a  lyuk  alakjának  és  méreteinek  megadására.  A  táblázat  1.  és  2.  ábrája  segítségével  leírható
valamennyi, az ipari gyakorlatban leginkább elterjedt perforált lemez mintázata. A lyuk alakjának és
sûrûségének megválasztásával  rendkívül  változatos perforált  lemezválaszték képezhetõ,  mint  az a
táblázat 3. ábráján látható néhány konkrét példa segítségével is jól igazolható.
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4. Bordáslemezek

A  korrózióálló  bordáslemezek  nagy  teherbírású  csúszásmentes  padozatok  készítésére
alkalmasak. A bordázat különbözõ mintázattal történik. A legjáratosabb fajták a következõk:

- Hy Flor Durbar minõség: 1.4301, 1.4401; bordavastagság: 1-2 mm; lemezvastagság: 3-10 mm
- Mandorla minõség:  1.4301,  1.4306,  1.4401,  1.4406;  bordavastagság:  1,3-1,7  mm

lemezvastagság: 3-6 mm
- Floorplate minõség:  1.4301,  1.4541,  1.4571;  bordavastagság:  1-2 mm;  lemezvast.:  2-15
mm

5. Precíziós lemezek

Ezeket  a  nagypontosságú  lemezeket  lágy  és  rugókemény  állapotban  az  ipari
csúcstechnológiák  alkalmazzák.  A  precíziós  szalagokat  lágy  kivitelben  mélyhúzással  elõállított
alkatrészek gyártására is használják alapanyagként.

Alkalmazott szabványok

Összetétel, tulajdonságok, szállítási feltételek:

DIN 17006, 17007 rozsdamentes anyagminõségek
DIN 17440 melegen hengerelt nemesacél lemezek
DIN 17441 hidegen hengerelt nemesacél lemezek és tekercsek szállítási feltételei
SEW 400, 470 hengerelt és kovácsolt nemesacélok

Méretek és tõréseik:

DIN EN 10029 hidegen hengerelt lemezek méreteinek megengedett eltérései
DIN EN 10258 melegen hengerelt lemezek méreteinek megengedett eltérései

Felületminõség:

DIN 1762/1 felületi érdesség (fogalmak)
DIN ISO 1302 felületi minõség megadása mûszaki rajzon

Vizsgálati szabványok:

DIN EN 10204 anyagvizsgálat eredményeinek bizonylatolása, minõségtanúsítás
DIN EN 10002 szakítópróba 3 mm-nél kisebb falvastagságú lemezek esetében
DIN EN 10002 fémek vizsgálata, szakítópróba
DIN 50601 ferrites és ausztenites acélok szemcsenagyságának meghatározása
DIN 50602 mikroszkópos vizsgálat nemfémes zárványok meghatározása céljából
DIN EN ISO 3651-2 kristályközi korrózióval szembeni ellenállás vizsgálata (Strauß-test)
SEP 1925 elektromagnetikus tömörségvizsgálat

Minõségbiztosítás:

DIN 55302, 55303, 55350 mérési adatok feldolgozása, statisztikai kiértékelés
DIN EN ISO 9000, 9004 a minõség-felügyeleti rendszer kialakításának irányelvei
DIN EN ISO 9002 a minõségbiztosítás rendszere a gyártás során
VDI/VDE/DGQ 2618 mérõeszközök felügyeletére vonatkozó elõírások
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Megrendelési útmutató

Rendelési példa tekercseknél teljes specifikációval:

640 kg (vagy 100 m) Tekercs 0,8 x 1000 mm - DIN 17441 - 1.4301 f (K80)

ahol 640 kg vagy 1000 m megrendelt mennyiség
0,8 mm tekercs vastagsága
1000 mm tekercs szélessége
DIN 17441 vonatkozó szabvány száma
1.4301 anyagminõség (lásd 1-6. táblázat)
f revétlenített (lásd. 19. táblázat)
K80 alkalmazott csiszolóanyag szemcsenagysága
Mûbizonylat leggyakrabban DIN EN 10204 szerint

Rendelési példa tekercseknél teljes specifikációval:

10 tábla (vagy 432 kg) Lemez 1,2 x 1500 x 3000 F - DIN 17441 - 1.4401 p

ahol 10 tábla (vagy 432 kg) megrendelt mennyiség
1,2 mm lemez vastagsága
1500 mm lemez szélessége
3000 mm lemez hossza
F névleges vastagságnál és névleges hossznál

alkalmazott finom eltérés
DIN 17441 vonatkozó szabvány száma
1.4401 anyagminõség (lásd. 1-6 táblázat)
p polírozott (lásd. 19. táblázat)
Mûbizonylat leggyakrabban DIN EN 10204 szerint

A megrendelt mennyiség hosszmérték helyett súlyban is megadható, ilyen esetben az átszámítási elvi súlyok
alapján lehetséges. A megrendelõ technikai felszereltségétõl függõen a megrendelési útmutatóban további fontos
információk szerepelhetnek.

- A szállítási feltételeknél a tekercsek belsõ és külsõ átmérõjének megadása.
- A tekercsek csomagolása, amely történhet a forgástengelyre vízszintes és függõleges irányban a

szélesség, a külsõ átmérõ és a vastagság függvényében.
- A lemezeknél a rakodások miatt gyakran szükséges lehet a paletta típusának, valamint a paletta

maximális súlyának feltüntetése.
- Az élvédõk alkalmazása, megfelelõ pántolás.

Különleges lemeztípusoknál a gyártómûvek különbözõ házi szabványai és a rendkívül változatosan képezhetõ
lemezválaszték nem teszik lehetõvé az elõzõekben alkalmazott  rendelési  útmutatók használatát.  Megrendelés
esetén szükséges a kívánt lemez felületének egzakt leírása, amely történhet a gyártómû kódjai alapján vagy a
lemez  mintázatának,  a  minta  alakjának,  méretének,  sûrûségének,  ismétlõdésének  és  a  rendezés  irányának
megadásával. A perforált lemezek esetében a 23. táblázat ad segítséget a felhasználók számára a megrendelések
elkészítéséhez.

Anyagjel
DIN

17007

Rövidített megjelölés
DIN 17006

C
[%]

Si
[%]

Mn
[%]

Cr
[%]

Mo
[%
]

Ni
[%]

Egyéb
[%]

R0.2
[MPa]

HB Rm
[MPa]

A80*
[%]

A80**
[%]

Tulajdonságok és
felhasználási területek

* Szakadási nyúlás hosszirányban ** Szakadási nyúlás keresztirányban

1. Táblázat  Rozsdamentes acélok (ausztenites)



1.4301 X5 CrNi 18 10 0.
07

1.0 2.
0

17.
0

19.
0

8.5
10.
5

220 23
5

550
750

35 40 Víz, enyhén szennyezett
víz, élelmiszerek,
szerves savak

V2A
KO 33

304/2333

1.4306 X2 CrNi 19 11 0.
03

1.0 2.
0

18.
0

20.
0

10.
0

12.
5

220 27
0

520
670

35 40 esetén, általában 4.5-ös
pH-ig, klórtartalom
mentes közegben.

KO 41 Lc 304L2352

1.4541 X6 CrNiTi 18 10 0.
08

1.0 2.
0

17.
0

19.
0

9.0
12.
0

Ti

5x%C

230 26
0

540
740

35 40 KO 36 Ti 321/2337

1.4401 X5 CrNiMo 17 12 2 0.
07

1.0 2.
0

16.
5

18.
5

2.
0
2.
5

10.
5

13.
5

240 24
5
27
0

550
700

35 40 Az elõzõ csoportnál
nagyobb ellenállás
jellemzõ.

V4A 316/2347

1.4404 X2 CrNiMo 17 13 2 0.
03

1.0 2.
0

16.
5

18.
5

2.
0
2.
5

11.
0

14.
0

240 22
5
27
0

550
700

35 40 Ajánlott vegyipari
berende-zésekben,
papíriparban, ill.

316 L

1.4571 X6 CrNiMoTi 17 12
2

0.
08

1.0 2.
0

16.
5

18.
5

2.
0
2.
5

10.
5

13.
5

Ti 5x%C 240 27
0

540
690

35 40 magasabb
klórtartalomnál.

KO 35 Ti 316
Ti/2353

1.4435 X2 CrNiMo 18 14 3 0.
03

1.0 2.
0

17.
0

18.
5

2.
5
3.
0

12.
5

15.
0

240 22
5
27
0

540
690

35 40 Az elõzõ csoportnál
nagyobb ellenálló
képesség nem

V44A
Supra

2343
esetleg:

1.4436 X5 CrNiMo 17 13 3 0.
07

1.0 2.
0

16.
5

18.
5

2.
5
3.
0

11.
0

14.
0

240 24
0
27
0

550
700

35

40

oxidáló savakkal és
klórtar-talmú
közegekkel szemben.

KO 38
Lc

316L/235
3

1.4438 X2 CrNiMo 18 16 4 0.
03

1.0 2.
0

17.
5

19.
5

3.
0
4.
0

14.
0

17.
0

220 23
0
25
0

500
700

35 40 V18A
KO 42
Lc

317
L/2367
NK

1.4406 X2 CrNiMoN 17 12
2

0.
03

1.0 2.
0

16.
5

18.
5

2.
0
2.
5

10.
5

13.
5

N = 0.12
0.20

280 31
0

580
800

30 35 Az elõzõ csoportnál
nagyobb ellenálló
képesség, nagy
szövetszerkezeti
stabilitás, nagy
szilárdság.

316 LN

1.4439 X2 CrNiMo 17 13 5 0.
03

1.0 2.
0

16.
5

18.
5

4.
0
5.
0

12.
5

14.
5

N = 0.12
0.22

300 31
5

600
800

30 35 Nagy ellenálló képesség
nem oxidáló savakban
és klórtar-talmú
közegekben, pl.
tengervíz és hipoklorid
oldatok.

ASN 5 W
Novnox
AS 175h

317 LN

2. Táblázat  Rozsdamentes acélok (ferrites)
1.0 1.0 17.5

19.5
- - Ti = 0.1-0.5

Nb = 0.6-0.9
?290 - 420

600
18 - Berendezések hegesztett ele-

meihez, gyenge savak és lúgok
hatásainak kitett helyeken.

4509 441

1.0 1.0 16.0
18.0

- - C = max0.08
Ti = 7x%C
(max. 1.2)

?270 - 430
600

18 - 4510
KO 4 Ti

430 Ti

1.0 1.0 16.0
18.0

- - Nb 12x%C 250 - 450
600

18 - Magas SCC ellenállóság forró,
vízzel higított kloridtartalmú
oldatokban.

4511 430 Nb

1.0 1.0 10,5 - - Ti 6x%C 200 - 390 18 - Kipufogó-berendezések. 4512 409

Si
[%]

Mn
[%]

Cr
[%]

Mo
[%]

Ni
[%]

Egyéb
[%]

R0.2
[MPa]

HB Rm
[MPa]

A80*
[%]

A80**
[%]

Tulajdonságok és
felhasználási területek

Más jelölés
MSZ

AISI/SIS
specifikáció

* Szakadási nyúlás hosszirányban ** Szakadási nyúlás keresztirányban

3. Táblázat  Rozsdamentes acélok (ferrites martenzites)
1.0 1.0 16.5 - - 270 185 450

600
- 20 Ipari és háztartási mosógépek,

mosogatók - mélyhúzott és
polírozható alkatrészek

KO 3
H16

430

1.0 1.0 12.5
14.5

- - - 250 800 - - Kések, ollók, vágószerszámok,
mérõberendezések, csapágyak

KO 13

4. Táblázat  Hõálló acélok (ausztenites)
1.0 2.0 17.0

19.0
- 9.0

12.0
Ti 4x%C ???

???
- 500

700
A5 

??
A5 

??
NCT E/8A 348

1.5
2.5

2.0 19.0
21.0

- 11.0
13.0

??? - 500
750

A5 
??

A5 
??

Nitrogéntartalmú gázok kevés
oxigénnel

NCT 1 A
H8

309



2.5
1.5

2.0 24.0
26.0

- 19.0
22.0

??? - 550
800

A5 
??

A5 
??

NCT 3/12A
H10

310

0.75 2.0 24.0
26.0

- 19.0
22.0

210 - 500
750

A5 
??

A5 
??

310S/2361

1.0 2.0 19.0
23.0

- 30.0
34.0

Ti = 0.15-0.6
Al = 0.15-0.6

210 200 500
700

A5 
??

A5 ?
??

Cementáló gázokhoz Incoloy 800 UNS N 08800

5. Táblázat  Különlegesen korrózióálló ötvözetek
0.5 1.0 20

22
2.5
3.5

38
42

Cu = 1.5- 3
Ti = 0.6- 1

??? 250 550 A5 
??

- Erõs korróziónak ellenálló ötvözet Incoloy 825
Nicrofer 
4221

No 8825

0.5 1.0 21
23

8.5
9.5

ma-
ra-
dék

Fe < max0.4
Ta / Nb 4

??? - 800 - - Nagy ellenálló képesség
kéntartalmú savakkal és
tengervízzel szemben

Inconel 625
Nicrofer 
6020

No 6625

6. Táblázat  Különlegesen hõálló ötvözetek
- - 22

24
- 59

63
Al = 1.1-1.6
Fe = 13 - 15
Ti = 0.3-0.5

??? - 600 A5 
??

- Berendezések hegesztett elemeihez,
gyenge savak és lúgok hatásainak
kitett

Nicrofer
6023 H

alloy 601H

0.2
0.5

- 15
17

- 72
76

Fe = 7 - 10
Ti = 0.1-0.4

??? - 500 A5  - helyeken Nicrofer
7216 H

alloy 600 H



7. Táblázat  Táblalemezek és tekercsek méret és tömegtáblázata (Sûrûség: 7,97 kg/dm3)

1 2 Vastagság Táblaméret * [mm]      Tekercsszélesség ** Felületminõség (lásd _. Táblázat)

[mm] 1000x2000 1250x2500 1500x3000 1500x6000 [mm] IIa IIIc IIId IV q

0.3 - - - - max. 500

0.4 6.4 10.0 - -

0.5 8.0 12.5 - - Szabványos méretek

0.6 9.6 14.9 - - vastagságtól függetlenül:

0.7 11.2 17.4 - -

0.8 12.8 19.9 28.7 -   kis

1.0 15.9 24.9 35.9 - 1000

1.25 19.9 31.1 44.8 -

1.5 23.9 37.4 53.8 - közép

2.0 31.9 49.8 71.7 144 1250

2.5 39.9 62.3 89.7 179

3.0 47.8 74.7 108 215 nagy

4.0 63.8 99.6 144 287 1500

5.0 79.7 125 179 359

6.0 95.6 149 215 430

7.0 112 174 251 502

8.0 128 199 287 574

9.0 144 224 323 646

10.0 159 249 359 717

12.0 191 299 430 861

14.0 223 349 502 1004

15.0 239 374 538 1076

16.0 255 399 574 1148

18.0 287 448 646 1291

20.0 319 498 717 1435
1. Hidegen hengerelt  2. Melegen hengerelt
*    Különleges (egyedi) méretek: Táblaszélesség min. 500 mm, hossz min. 500 mm, max. 6000 mm
** Különleges (egyedi) méretek: Szalagszélesség min. 20 mm, tekercs belsõ átmérõ 500-620 mm
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8. Táblázat  Hidegen hengerelt szalagok megengedett vastagságeltérései (DIN EN 10258)

Névleges d 1 2 3 1 2 3 1 2 3

vastagság  < < 125   125 < 250   250  650

0.10; 0.12
0.15

0.10
0.15

0.10
0.15
0.20

± 0.1* d
± 0.010
±0.015

± 0.05* d
± 0.008
± 0.010

± 0.04* d
± 0.005
± 0.008

± 0.010
± 0.015
± 0.020

± 0.1*d
± 0.012
± 0.012

± 0.08*d
± 0.008
± 0.010

± 0.020
± 0.020
± 0.025

± 0.010
± 0.015
± 0.015

± 0.010
± 0.010
± 0.012

0.20
0.25
0.30; 0.35

0.20
0.25
0.30

0.25
0.30
0.40

± 0.015
± 0.020
± 0.020

± 0.012
± 0.015
± 0.015

± 0.008
± 0.010
± 0.010

± 0.020
± 0.025
± 0.025

± 0.015
± 0.015
± 0.020

± 0.010
± 0.012
± 0.012

± 0.025
± 0.030
± 0.030

± 0.020
± 0.020
± 0.025

± 0.012
±0.015
± 0.015

0.40
0.50
0.60; 0.70

0.40
0.50
0.60

0.50
0.60
0.80

± 0.025
± 0.030
± 0.030

± 0.020
± 0.020
± 0.025

± 0.012
± 0.012
± 0.015

± 0.030
± 0.030
± 0.035

± 0.020
± 0.025
± 0.030

± 0.015
± 0.015
± 0.018

± 0.035
±
0.040±
0.040

± 0.025
± 0.030
± 0.035

± 0.018
± 0.020
± 0.025

0.80; 0.90
1.00; 1.20

0.80
1.00
1.25

1.00
1.25
1.50

± 0.030
± 0.035
± 0.040

± 0.025
± 0.030
± 0.030

± 0.015
± 0.020
± 0.020

± 0.040
± 0.045
± 0.050

± 0.030
± 0.035
± 0.035

± 0.020
± 0.025
± 0.025

± 0.050
± 0.050
± 0.060

± 0.035
± 0.040
± 0.045

± 0.025
± 0.030
± 0.030

1.50
2.00
2.50; 3.00

1.50
2.00
2.50

2.00
2.50
3.00

± 0.050
± 0.050
± 0.060

± 0.035
± 0.035
± 0.045

± 0.025
± 0.025
± 0.030

± 0.060
± 0.070
± 0.070

± 0.040
± 0.045
± 0.050

± 0.030
± 0.030
± 0.035

± 0.070
± 0.080
± 0.090

± 0.050
± 0.060
± 0.070

± 0.035
± 0.040
± 0.045

1. Normál   2. Finom   3. Precíziós

9. Táblázat  Hidegen hengerelt szalagok megengedett szélességeltérései (DIN EN 10258)
Névl. vastagság 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

 < <  40   40  <  125   125 <  250   250 <  650

0.25 0.25 0.15 0.12 0.25 0.20 0.15 0.40 0.30 0.25 0.50 0.50 0.40

0.25 0.50 0.30 0.20 0.12 0.30 0.25 0.15 0.50 0.30 0.25 0.60 0.50 0.40

0.50 1.00 0.30 0.20 0.15 0.30 0.30 0.20 0.50 0.40 0.30 0.80 0.60 0.50

1.00 2.00 0.40 0.30 0.20 0.50 0.40 0.30 0.80 0.60 0.50 1.00 0.80 0.60

2.00 3.00 0.50 0.40 0.30 0.70 0.50 0.40 1.00 0.80 0.60 1.20 1.00 0.80

1. Normál   2. Finom   3. Precíziós

10. Táblázat  Hidegen hengerelt szalagok egyenestõl való megengedett eltérései (DIN EN 10258)

Névleges szélesség Megengedett eltérés

 < Normál Finom

10 25 4.0 1.50

25 40 3.0 1.25

40 125 2.0 1.00

125 650 1.5 0.75

11. Táblázat  Hidegen hengerelt táblalemezek és szélesszalagok megengedett vastagságeltérései

Névleges Megengedett vastagsági eltérések (DIN EN 10258)

vastagság  <  10   1600 *  10 < 1000 **  1000 £ 1600 **

0.40 0.40 0.50 ± 0.04 ± 0.025 ± 0.030

0.50; 0.60 0.50 0.70 ± 0.05 ± 0.035 ± 0.040

0.70; 0.80; 0.90; 1.00 0.70 1.10 ± 0.06 ± 0.045 ± 0.050

1.20 1.10 1.50 ± 0.08 ± 0.055 ± 0.060

1.50; 2.00 1.50 2.50 ± 0.10 ± 0.070 ± 0.075

2.50; 3.00 2.50 3.50 ± 0.12 ± 0.085 ± 0.090

3.50; 4.00 3.50 4.50 ± 0.14 ± 0.100 ± 0.110

4.50; 5.00; 6.00 4.50 6.00 ± 0.15 ± 0.120 ± 0.130

* Normál ** Finom
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12. Táblázat  Hidegen hengerelt táblalemezek és szélesszalagok megengedett szélességeltérései
Névleges vastagság Megengedett szélességi eltérések (DIN EN 10258)

 < < 100  100 < 300  300 < 750  750 £ 1600

0.40 1.00 0.5 0.8 1.0 1.5

1.00 1.75 0.7 1.0 1.5 1.5

1.75 3.00 1.0 1.5 1.5 2.0

3.00 6.00 - - 2.0 2.0

13. Táblázat  Hidegen hengerelt táblalemezek és szélesszalagok megengedett hosszúságeltérései

Névleges hossz Megengedett eltérés (DIN EN 10258)

l Normál Finom

  2000 5 3

> 2000 0.0025·  l 0.0015·  l

14. Táblázat  Melegen hengerelt lemez névleges vastagságának megengedett eltérései, illetve legkisebb és
legnagyobb vastagsága közötti megengedett eltérés (DIN EN 10029)

Névleges
vastagság

Névleges vastagság
megengedett eltérései

Legkisebb és legnagyobb vastagság közötti
megengedett eltérés

 < 1 2 600 - 2000 2000 - 2500 2500 - 3000 3000 - 3500 3500 - 4000

3 5 + 0.8 - 0.4 + 0.9 - 0.3 0.8 0.9 0.9 - -

5 8 + 1.1 - 0.4 + 1.2 - 0.3 0.9 0.9 1.0 1.0 -

8 15 + 1.2 - 0.5 + 1.4 - 0.3 0.9 1.0 1.0 1.1 1.1

15 25 + 1.3 - 0.6 + 1.6 - 0.3 1.0 1.1 1.2 1.2 1.3

25 40 + 1.4 - 0.8 + 1.9 - 0.3 1.1 1.2 1.2 1.3 1.3

40 80 + 1.8 - 1.0 + 2.5 - 0.3 1.2 1.3 1.4 1.4 1.5

80 150 + 2.2 - 1.0 + 2.9 - 0.3 1.3 1.4 1.5 1.5 1.6

1. Szokásos alsó eltérés   2. Csökkentett alsó eltérés

15. Táblázat  Melegen hengerelt vágott szélû lemezek névleges szélességének megengedett eltérései

Névleges szélesség Megengedett túllépés (DIN EN 10029)

 < (lefelé történõ eltérés nem megengedett)

  600 2000 20

2000 3000 25

   3000    4000 * 30

*  Ezen méret felett a megengedett eltérések megegyezés alapján

16. Táblázat  Melegen hengerelt lemezek névleges hosszúságának megengedett eltérései

Névleges szélesség Megengedett túllépés (DIN EN 10029)

 < (lefelé történõ eltérés nem megengedett)

4000 20

4000 6000 30

6000 8000 40

8000 10000 50

10000 15000 75

15000    20000 * 100

*  Ezen méret felett a megengedett eltérések megegyezés alapján
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17. Táblázat Melegen hengerelt lemezek elméleti tömegeinek megengedett túllépései (DIN EN 10029)

Névleges vastagság Névleges vastagság meg- Megengedett túllépés %-ban az alábbi szélességtartományban

 < engedett eltérései %-ban 600 - 2000 2000 - 2500 2500 - 3000 3000 - 3500 3500 - 4000

3 5 0.8 8.5 9.5 10.5 - -

0.9 11 12 13.5 - -

5 8 1.1 7 7.5 8.5 9 -

1.2 9 9.5 10 11 -

8 15 1.2 6 6 6.5 7 7.5

1.4   7.5* 8 8.5 9 9.5

15 25 1.3 4.5 4.5 5 5 5.5

1.6 6 6 6.5 6.5 7

25 40 1.4 3.5 3.5 4 4 4

1.9 5 5 5.5 5.5 5.5

40 80 1.8 3.5 3.5 4 4 4

2.5 5 5 5.5 5.5 5.5

80 150 2.2 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5

2.9 4 4 4 4 4

A táblázatban megadott értékek 25 és 70 tonna közötti szállításoknál érvényesek. Ettõl eltérõ mennyiségek esetén az eltérés
adott faktorokkal történõ szorzással számítható (pl.: 1.4 a 10 tonna alatti, ennél nagyobb és megállapodástól függ az egyedi
szállításoknál).

18. Táblázat  Melegen hengerelt lemezek felületének síktól való megengedett eltérései (DIN EN 10029)
Névleges vastagság Megengedett eltérés *

 < 1000 *** 2000

3 5      9 ** 14 **

5 8 8 12 **

8 15 7 11 **

15 25 7 10 **

25 40 6 9 **

40 150 5 8 **
*
**

***

A nemesített állapotú termékek kivételével a folyási hat. £ 460 N/mm2

Ezen  értékek  csak  akkor  megengedettek,  ha  egy  meghatározott  pontszerû  (átmérõ  max.  8  mm)  terhelés  hat  a
mérõpontokban.
Amennyiben a két érintési pont közötti távolság kisebb, mint 1000 mm, a felületsíktól való eltérése legfeljebb a távolság 1
%-a lehet, és kisebbnek kell lennie, mint a táblázatban feltüntetett érték. Ez a megállapítás a legalább
300 mm feletti méretek esetén érvényes.
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19. Táblázat  Rozsdamentes szalagok típusai és felületminõségük (DIN 17441)

Rövidítés Kivitel Felületminõség Megjegyzések

b vagy Ic melegalakított, hõkezelt, nem
revétlenített

pikkelyes Csak a gyártás után teljesen revétlenített
termékek számára alkalmazható.

c2 vagy IIa melegalakított, hõkezelt, maratott fémesen tiszta

f vagy IIIa hõkezelt, mechanikai vagy kémiai
úton revétlenített, végül
hidegalakított

fényes és lényegesen
simább a c2 vagy IIa
kivitelnél

Ha a hidegenalakítást nem követi hõkezelés,
akkor az alakítási fok lényegesen
befolyásolja a felület minõségét.

h vagy IIIb mechanikai vagy kémiai
úton revétlenített, hidegen
hengerelt, hõkezelt, maratott

simább, mint a c2 vagy IIa
kivitel

m vagy IIId mechanikai vagy kémiai
úton revétlenített, hidegen
hengerelt, fényesre lágyított vagy
fényesre lágyított és kis-mértékben
utánhengerelt

csillogó, simább, mint a h
vagy IIIb kivitel

Csiszolásra és polírozásra különösen
alkalmas termékek.

n vagy IIIc mechanikai vagy kémiai
úton revétlenített, hidegen
hengerelt, hõkezelt, maratott,
kismértékben utánhengerelt

matt, simább, mint a h vagy
IIIb kivitel

Keményebb felületminõség, mint a IIIb
vagy IIId esetében, ezért különlegesen
alkalmas csiszolásra és polírozásra.

o vagy IV
   (K220)

köszörült (csiszolt) a csiszolás vagy polírozás
módja, foka és terjedelme a

Kiindulási termékek:
f vagy IIIa, n vagy IIIc,

p vagy V 
   (POL)

polírozott megrendelésben megadandó m vagy IIId.

q (KEF) szálcsiszolt, kefézett selymesen matt Legalkalmasabb kiindulási termék az n vagy
IIIc jelölésû.

20. Táblázat  Járatos fólia típusok

Bevonat típusa Alapanyag Fólia vastagsága Szín általában Felhasználás

Typ   I Polietilén 100 - 120 mm fehér erõs mechanikai igénybevétel, kis alakváltozás

Typ  II Polietilén 100 - 120 mm fekete u.a. mint Typ I, de növelt ellenállóság UV
sugárzással szemben

Typ III Polietilén 70 - 80 mm kék áttetszõ kis mechanikai igénybevétel, csekély alakíthatóság

Typ IV PVC 70 - 80 mm kék áttetszõ erõs mechanikai és magas alakítási igénybevétel,
mélyhúzható

Typ  V Polietilén 50 - 60 mm kék áttetszõ közepes alakíthatóság, nem csiszolt kivitel, kis
lehúzási erõ
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21.  Táblázat Strukturált felületû lemezek.

22.  Táblázat Expandált lemezek 
Négyzetszem Rombuszszem

Kör szem Hatszög szem
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23. Táblázat Perforált lemezek

1. Ábra Járatos és különleges alapformák

Járatos alapformák Különleges alapformák

2. Ábra Lyukminták

3. Ábra Perforált lemez típusok
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Árajánlatok

Cégünk  valamennyi  telephelyén  munkatársaink
készséggel  adnak  az  árra  és  a  szállítási  feltételekre
vonatkozóan  felvilágosítást.  Az  esetleges  félreértések
elkerülése  érdekében  javasoljuk  az  árajánlatkéréseket
írásban  megküldeni,  amit  rövid  idõn  belül  írásban
válaszolunk meg. Árajánlataink a gyorsan változó ötvö-zõi
felárak  és  alapanyagárak  miatt  korlátozott  ideig
érvényesek. Az általunk forgalmazott nemesacél termékek és
félkész  termékek  vonatkozásában  alkalmazás-technikai
szaktanácsadással is állunk ügyfeleink rendelkezésére.

Árstruktúra
Cégünk  a  raktári  értékesítés  keretein  belül

forgalmazott  termékek  esetén  mennyiségi  kategóriáktól
függõ listaárakat alkalmaz. Törzsvásárlóinkat külön-bözõ
típusú kedvezményekben részesítjük.

Megrendelés és visszaigazolása

Az  érvényes  árajánlatunk  alapján  feladott  meg-
rendeléseket változatlan tartalommal rövid határidõn belül,
a  hiányos  specifikációval  megküldött  megrendelé-seket
egyeztetés  után  írásban  igazoljuk  vissza.  Szóbeli
megrendelést is elfogadunk, ebben az esetben azonban a
visszaigazolásunk  elfogadásáról  írásbeli  nyilatkozatot
kérünk.  Egyedi  igények  szerinti  szállításoknál  elõfor-
dulhat,  hogy  a  visszaigazolt  tételek  egy  részét  csak az
abban szereplõ elõleg kifizetése esetén tudjuk teljesíteni.  A
megrendelés  visszaigazolása a  raktári  tételeknél  egyben
szállítási  értesítést  is  jelent,  a  gyártásból  beérkezõ
tételekrõl  készrejelentési  értesítõt  küldünk.  Ügyfeleink
kérésére  a  megrendeléssel  lekötött  tételeket  meghatáro-
zott idõre félretesszük.
 
Szállítási határidõk

Raktári  készletünk  rozsdamentes  termékek  széles
választékát öleli fel, így ügyfeleink igényeinek túlnyomó
többségét azonnal ki tudjuk elégíteni. Nagy mennyiségek
illetve egyedi megrendelések esetén a gyártó partnerekkel
meg  lévõ  szoros  munkakapcsolat  nyomán  kedvezõ
szállítási határidõket tudunk vállalni. 

Szolgáltatások

Ügyfeleink  kényelme,  a  kiszolgálás  gyorsítása
érdekében  vezette  be  cégünk a kedvezõ tarifák szerinti
házhozszállítást.  A  kiskereskedelmi  forgalomban  dara-
bolással,  vágással,  a  házhozszállítási  szolgáltatásunknál
alkalmazott  önköltségi  tarifákhoz  hasonló  díjszabással
állunk rendelkezésre.

Minõségi tanúsítványok

A  termékek  összetételét,  gyártási  folyamatát,
eredetét a nemzetközi (ISO), és nemzeti normák (DIN,
AISI,  MSZ  stb.)  elõírásainak  megfelelõ  minõségi
bizonyítványok dokumentálják.  A  szokásostól eltérõ bi-
zonyítványok  iránti  igényt  a  megrendelésben  kérjük
jelezni, ezeket külön térítés ellenében szintén biz-tosítjuk.

Fizetési feltételek

Telephelyeinken  az  áru  kiadásával  egyidejûleg
megtörténik  a számlák kiállítása és  az ügyfelek  részére
való  átadása.  Külön  megállapodás alapján  az áru kiadá-
sakor  szállítólevelet  állítunk  ki,  ez  esetben  a  számlát
utólag küldjük meg.  A  készpénzes fizetési  mód mellett
törzsvásárlóinknak  a  már  kialakult  bizalmi  kapcsolat
alapján  átutalási  határidõt  biztosítunk.  A  nemzetközi  és
hazai gyakorlatnak megfelelõen számláinkon szerzõdé-ses
feltételként  mindenkor  feltüntetjük:  "A  számla
kiegyenlítéséig  a  fenti  áruk  a  DIRECT-LINE  Kft.
tulajdonát képezik."

Csomagolás

Szállítópartnereink az ISO 9000 és más  vonatkozó
szabványok elõírásainak megfelelõ csomagolás-technikával
rendelkeznek,  melynek  alapján  biztosított  az  áruk
sérülésmentes  szállítása és  mozgatása.  Az  ennek ellenére
esetlegesen  megsérült  árukat  raktárunkban  elkülönítve
tároljuk, és a sérülés mértékével arányos árkedvezménnyel
hozzuk  forgalomba.  Az  áru  minõsé-géért  felelõsséget
vállalunk.  Kérésünk,  hogy  vásárlóink  illetve  azok
megbízottjai  az  áru  jellegének  megfelelõ
szállítóeszközökkel  segítsék  elõ  az  árukiadás  hiba-  és
sérülésmentes lebonyolítását.

Reklamációs ügyek intézése

A  szemrevételezéssel  megállapítható hibákat az áru
átvételtõl  számított  legkésõbb  hét  napon  belül  kérjük
írásban  jelezni.  Az  áru  átadását  követõen  keletkezett
hibákért  csak  abban  az  esetben  tudunk  felelõsséget
vállalni,  amennyiben  a  szóban  forgó  hiányosság
igazolhatóan  az  árukiadást  megelõzõen  is  létezett.  A
felhasználás  során  feltárt  hiányosságokat  szintén  kérjük
jelezni.  A  jogos  reklamációk  esetében  cégünk  a
lehetõségekhez képest  lehetõ  leggyorsabban igyekszik a
reklamációkat  rendezni,  aminek  formája  lehet:  áru  ki-
cserélése,  értékcsökkenés  jóváírással  való  elismerése,
pótlólagos szállítás, stb.  Felelõsséget mindenkor a hibás
termék értékéig vállalunk.
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