
Miért alkalmazzunk rozsdamentes utcabútort?

A  Direct-Line  Kft.  1991-ben  alakult  azzal  a  céllal,  hogy  korszerű  rozsdamentes 
alapanyagokkal és saját gyártású termékekkel lássa el a hazai piacot. 

A  rozsdamentes  acélokat  előnyös  tulajdonságaik  miatt  egyre  több  felhasználási  területen 
alkalmazzák. Ezen előnyös tulajdonságok a következők:

– kedvező ár/minőség arány;

– agresszív közegeknek, környezeti ártalmaknak jól ellenállnak;

– gyártásuk környezetbarát technológiával történik;

– felületkikészítés kívánság szerint (optikailag fényes, teljesen matt, színezett);

– karbantartást  nem igényel a felületkikészítés  során képződő passzív réteg miatt, 
tisztításuk egyszerű;

– mechanikai tulajdonságaik kedvezőbbek, mint más hasonló rendeltetésű acéloké;

– higiéniai szempontokat kielégítik;

– esztétikus megjelenés.

Találkozhatunk a nemesacélokkal az építő-, 
élelmiszer-, vegyiparban, de növekvő jelentőséggel 
bírnak a gépipar területén is. Napjainkban az 
esztétikai megjelenés, valamint a környezetvédelem 
szerepének növekedése egyre több alkalmazási 
lehetőséget tár fel, mint az utcabútorok, vagy egyéb 
díszítő célú védőborítások.



Valamennyien megtapasztalhatjuk,  milyen élményt nyújt  egy újszerű,  kényelmes pad, egy 
elegáns  megjelenésű  szemetes,  egy  esztétikus  korlát  vagy  esőbeálló.  Ezek  mind-mind 
városaink  megjelenését  formálják,  amely  alapján  az  idelátogató  külföldi  első  benyomását 
szerzi,  és  ítél  meg minket.  Ezért  nem elhanyagolható  annak a  fontossága,  hogy falvaink, 
városaink  ápolt  megjelenésűek  legyenek,  hisz  elsősorban ez  dönti  el,  képesek  -e  turisták 
számára attraktív látogatóhellyé válni.

Kutatás-fejlesztési  tevékenységünk  során  különböző  stílusirányzatokat  képviselő 
rozsdamentes acélból készült utcabútorcsaládokat fejlesztettünk ki. Legyen ez modern vagy 
műemléki környezetbe illeszkedő, melyekből kedvére válogathat a tisztelt érdeklődő annak 
függvényében, milyen környezetbe kívánják telepíteni az adott terméket.
Egy azonban közös utcabútoraink mindegyikében. Az alapos mérnöki tervezés során létrejött 
termékek egytől-egyig teljesítik a design, a konstrukciós és a gyártási szempontok mellett a 
gazdaságosság követelményeket egyaránt.

A Direct-Line Kft.-nek már az 1990-es évek 
elején jelentős szerep jutott fővárosunk 
arculatának kialakításában. 
A Budapest utcáin látható rozsdamentes acélból 
készült közterületi utcabútorok, mint a járdát 
védő oszlopsorok, a hirdetőfelületekkel ellátott 
korlátok cégünk első sikeres termékei.
Egy fővárosi séta alatt ma már számos a Direct-
Line Kft. által gyártott, elegáns újságos 
pavilonnal, kapaszkodó korlátrendszerrel, 
esőbeállóval, szemétgyűjtővel, kerékpártárolóval, 
paddal, ivókúttal találkozhat.



Készek vagyunk egyedi igények alapján tervezett utcabútorok legyártására is.  Cégünk nem 
csak  a  mának  dolgozik,  mert  a  nemesacél  utcabútorok  rendkívül  hosszú  élettartamuknak 
köszönhetően több generációt is képesek szolgálni. Kimeríthetetlenül sok lehetőség rejlik a 
rozsdamentes  termékekben,  Ön  se  habozzon,  és  találja  meg  a  közvetlen  utat  a 
nemesacélhoz:

Direct-Line Kft.
2330 - Dunaharaszti, Jedlik Ányos utca 14.

Tel.: +36 (24) 492-111, Fax: +36 (24) 492-112

Rozsdamentes utcabútoraink főbb előnyei:

   - esztétikus megjelenés;

   - ellenállnak a környezet kedvezőtlen hatásainak;

   - alacsony karbantartási igény;

   - hosszú élettartam.


