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KÖSZÖNTŐ / GREETING

TISZTELT LEENDŐ PARTNERÜNK!
Üdvözöljük Önt az INOX Kft. bemutatkozó kiadványával.
Cégünk egy 100%-ban magyar tulajdonú vállalkozás, amely már 1992 óta foglalkozik ipari
szerszámok kereskedelmével. Több gyártó magyarországi képviselője, számos ipari szerszámmárka hivatalos kereskedője és mára piacvezetővé vált a saját profiljában.
Az INOX Kft kezdetben ipari szerszámok
importjával és exportjával, kis- és nagykereskedelmével, számos világmárka hazai képviseletével foglalkozott.
A növekvő piaci igényeket követve
azonban a felület-megmunkálás,
csiszolás, szerelés szerszámainak forgalmazása mellett
2001-től flexibilis csiszolószerszám konfekcionálással,
kisgépszervizzel
és egyedi munkaállomások gyártásával bővítettük
portfóliónkat.
Mostanra a fő profil a flexibilis csiszolószerszám gyártása
lett, mellette pedig a kereskedelem,
szolgáltatás és szervizelés teszi ki tevékenységünk többi részét.

Hock Béla Norman ügyvezető / managing director
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HONORABLE PROSPECTIVE PARTNER!
We greet you with the introductory publication of
INOX LLC.
Our business is a 100% Hungarian owned company,
which has been engaged in the trading of industrial
tools since 1992. We are the Hungarian representative of multiple manufacturers, and the official distributor of numerous industrial tool brands, and by
today we have become market leaders in our own
profile.
In the beginning INOX LLC was involved in the
import and export as well as wholesale and retail of industrial tools. The company was the
official Hungarian distributor of many worldwide brands. But following the increase
of market demand, in addition to the marketing of surface-finishing, abrasive and
repair tools, starting in 2001 we have expanded our portfolio with the production
of flexible abrasive tools, small power
tool repairs and the manufacturing of
custom design workstations.
By today the production of flexible abrasive tools has become our company’s
main profile. Besides this, marketing,
servicing and repair are included in our
activities.

Nyirádi Márk ügyvezető / managing director
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CÉGTÖRTÉNET / COMPANY HISTORY
Profilunkhoz tartozik:
Gyártás
• flexibilis csiszolószerszámok
• egyedi munkaállomások
• egyedi szerszámkiadó automaták
Kereskedelem
• felületmegmunkáló szerszámok
• elektromos és penumatikus meghajtógépek
• pneumatikus rendszerek
• munkavédelem, kéziszerszámok, automaták
Szolgáltatás
• felületmegmunkálási szaktanácsadás
• pneumatikus- elektromos gépek szervizelése
• levegőrendszerek kiépítése
• szerszámkiadó automaták bérbeadása, üzemeltetése és karbantartása
• konszignációs raktárak működtetése

1992.02.12-én id. Nyirádi Miklós és Hock Béla Norman megalapította az INOX Kft.-t, amely, mint ipari
szerszámimportőr és szakkereskedés kezdte tevékenységét.
2001-ben elkezdődött a flexibilis csiszolószerszám-gyártás. Elsőként végtelenített keskeny szalagok konfekcionálása folyt az üzemben, 2007-től
a széles szalagok, tekercsvágás és a csiszolólapok
is felkerültek a termékpalettára. A fejlődés további
gépbeszerzéseket és technológiai honosítást generált. 2012-ben automata stancológépet vásároltunk.
2017-ben csiszológyűrű-gyártással és alapanyagkasírozással, tépőzárazással bővült a gyártásunk.
2008-ban id. Nyirádi Miklós üzletrészét fiainak
adta, így a cég tulajdonosai Hock Béla Norman ügyvezető, Nyirádi Márk ügyvezető és ifj. Nyirádi Miklós társtulajdonos.

Családi vállalkozás
(szerszámimportőr,
szakkereskedő)
Family business (tool importing, specialty marketing)

1992

2000

INOX 2 konfekcionáló
üzem létesítése
Construction of INOX 2
production factory

2001–2002

Új telephely INOX 1 (üzlet,
raktár, iroda)
New site INOX 1
(shop, warehouse, office)
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2007

Ismételt üzemterületi
és technológiai fejlesztés,
(EU program DAOP)
Repeated development of the
factory’s area and technologies
(EU program DAOP)

2012–2013

Üzem területi és technológiai
fejlesztése
Development of the factory’s
area and technologies

2012–2013

Új IT rendszer (EU program
GOP) webáruház, weboldal
New IT system (EU program
GOP) webstore, homepage

On 12.02.1992 Miklós Nyirádi Sr. and Norman Béla
Hock established INOX LLC, which commenced its
activities as an industrial tool importer and distributor.
In 2001 the manufacturing has started. First the
production of narrow-sized abrasive belts were converted in the factory, in 2007 the wide belts, the small
rolls and the sanding sheets appeared in our product
line. Our development generated further machine
procurements and technology imports. In 2012 we
purchased an automated punching machine. In 2017
our portfolio was expanded with grinding reel production and raw material laminating as well as velcroing.
In 2008 Mr. Miklós Nyirádi Sr. gave his business
share to his sons, thus the company’s owners are
Norman Béla Hock managing director, Márk Nyirádi,
managing director, and Miklós Nyirádi Jr. co-owner.

Új gyártási gépek, napelemes
rendszer kiépítése
(EU program GINOP),
Szervizközpont
kialakítása
Service center
development

2014

2015

New production machines,
solar cell system installation
(EU program GINOP)

2016

Újabb üzemterület-bővítés,
technológia fejlesztés
s(új gépek)
Another factory area expansion,
technological development
(new machines)

2016

Our profile includes:
Manufacturing
• flexible abrasive tools
• custom made workstations
• automatic vending machines
Marketing
• surface finishing tools
• electric and pneumatic drives
• pneumatic systems
• work safety
• hand tools
• automatic vending machines
Services
• consultancy on abrasive technologies
• pneumatic and electric machinery repair
• air systems installation
• renting, operation and maintenance of automatic
vending machines
• consignment stock warehousing

Új gyártói telephely
vásárlása (INOX 3)
New production site
purchase (INOX 3)

2017

ÆGO – saját márka
bevezetése
ÆGO – introduction
of our own brand

Gyártóépületek felújítása (INOX
4), új gyártósor beszerzése
Renovation of our production
buildings (INOX 4), procurement
of a new production line

2018 2019

Új irodák (INOX 1),
új gyártóberendezések,
bemutatóterem (INOX 5)
New offices (INOX 1),
new production equipment,
showroom (INOX 5)
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GYÁRTÁS / MANUFACTURING

3M innovatív
csiszolástechnikai
megoldások

Csiszolóanyagok
3M PSG

(precíziósan formált)

szemcsével

Rugalmas
felületkezelő
anyagok

Trizact

TM

Rendezett
felületű
csiszolóanyagok
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Az INOX Kft. fő termékkörét kezdetben a flexibilis csiszolóanyagok standard és
egyedi méretben való gyártása jelentette.
A fejlődés új gépek, berendezések beszerzését is jelentette pályázati pénzekből
és önerőből is. Így bővült tovább az árukínálat végtelenített szalagokkal, stancolt
termékekkel, csiszológyűrűvel és csiszolókúppal általános és egyedi méretekben.
Tovább nőtt a gyártmánykínálat a géppark bővítésével, ami kasírozó- és érdesítő célgépek, csévélő- és hasítógépek beszerzését jelentette.
A gyártócsarnok bővítése lehetővé tette saját fejlesztésű munkaállomások
gyártását.

TERMÉKEINK:
• flexibilis csiszolószerszámok
• csiszolóvászon-szalagok
• csiszolópapír-szalagok
• felületkondícionáló szalagok
• faipari kontaktszalagok
• strukturált felületű szalagok
• csiszolólapok
• stancolt csiszolótermékek (körök, delták, egyedi formák)
• csiszolókorongok
• csiszológyűrűk, spirálok
• diszkek
• kúpok

In the beginning INOX LLC’s main product range included flexible abrasive materials in standard and custom
sizes.
Our development resulted in the procurement of new equipment and machines, from tenders as well as own
resources. This is how our product line has expanded with abrasive belts, laminated and punched products,
spiral sleeves and abrasive cones in standard and custom sizes.
With the machine stock expansion our product selection grew further, meaning the purchase of laminating
and skiving specialty machines as well as reeling and slitting machines.
The expansion of our production hall made the manufacturing of self-developed workstations possible.

PRODUCTS:
• flexible abrasive tools
• cloth backed abrasive belts
• paper backed abrasive belts
• surface conditioning belts
• wide belts for woodworking industries
• belts with structured surfaces
• sanding sheets
• laminated abrasive products
(discs, deltas, custom shapes)
• grinding wheels
• abrasive spiral sleeves and mini-rolls
• discs
• cones

Good.
Safe.
Yellow.

Klingspor Magyarország Kft.
Nagytétényi út 112. · 1222 Budapest
Tel: +36 1 424 6700 · Fax: +36 1 424 6709
info@klingspor.hu · www.klingspor.hu

Csiszolóanyag minden feladathoz
Abrasives for all applications
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ELSZÍVÓRENDSZEREK / DRAFT SYSTEMS
ÆGO – SAJÁT MÁRKÁS GYÁRTMÁNYOK
Tevékenységeink közé tartozik a pneumatikus rendszerek tervezése, telepítése és karbantartása (hálózat, munkaállomás). Egyedi fejlesztésű termékeinket saját ÆGO márkanév alatt hoztuk piacra.
Elszívó rendszereinkhez tartozik a teljes levegős
hálózat kiépítése, illetve elszívó munkaállomások
tervezése, kivitelezése, fejlesztése, karbantartása
és szervizelése. A vevői igények alapján fejlesztettük,
így biztosítva a dolgozók munkavégzési biztonságát
és egészségmegőrzését, a keletkező csiszolati por,
hegesztési gázok elszívásával és megszűrésével.
A termékek egyedi kialakításúak, opcionális kiegészítőkkel (szabadon választott munkafelület, paraván, világítás, forgózsámoly, oldalsó elszívás, állítható lábak vagy görgők, fokozatmentes automata
munkafelület-állítás, hangtompítás és szerszámtartók kialakítása).

ÆGO – OWN BRAND PRODUCTS
Our activities include the design, installation and maintenance of pneumatic systems (networks, workstations). We market our self-developed products under
our own brand: ÆGO.
Our dust extraction systems include the installation of complete air networks, as well as the design,
installation, development, maintenance and repair of
downdraft workstations. We design according to client
requirements, thus ensuring the work safety and occupational health of employees, by drafting and filtering the created grind-dust and welding gases.
Our products are custom designed with optional
accessories (optionally selected work surfaces, screens, lighting, bogies, side drafts, adjustable stands or
casters, continuously variable automatic work surface
adjustment, sound dampening and the development of
tool holders).
A karbantartást és a szervizelést is vállaljuk.
A termék ATEX , CE, GOST és EAC minősítéssel rendelkezik.

We also do the maintenance and the repairs.
The products have ATEX, CE, GOST and EAC qualifications.
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KERESKEDELEM / COMMERCE
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Az INOX Kft. a kezdetektől ipari szerszámok importjával és exportjával, kis- és nagykereskedelmével,
számos világmárka hazai képviseletével foglalkozik. Mára a termékek jelentős része saját fejlesztésű és gyártású. Ezek a gyártmányok az iparban
használt összes alapanyag (fémek, műanyagok,
fa, üveg, kompozit) megmunkálásához szükséges
technológiához megoldást nyújtanak.
Vállalkozásunk döntően hazai multinacionális és
nagyvállalatokat szolgál ki, amelyek a fém-, fa- ,
üveg-, energetikai és járműipari területen töltenek
be vezető pozíciót.
Cégünk exporttevékenysége az utóbbi időben jelentősen megnőtt, melyet köszönhetünk a hazai piaci vezetőpozíciónknak és a saját márkás termékek
bevezetésének.

Since the beginning INOX LLC has been involved in
the import and export as well as wholesale and retail
of industrial tools. The company has been the official
Hungarian distributor of many worldwide brands. By
today a significant portion of our products are self-developed and self-produced. These products provide
solutions for the processing technologies of every raw
material used by industries (metals, plastics, wood,
glass, composites). Our company mostly services
Hungarian multinational and large corporations, which are market leaders in the metal, wood and glass
processing as well as the power generation and automotive industries.Our Company’s export activity has
considerably grown in the recent period. We owe this
to our market leading position in Hungary as well as
the introduction of our own-brand products.

Az értékesítés százalékos megoszlása:
90% – közvetlen ipari beszállítás
5% – viszonteladókon keresztül
5% – elektronikus kereskedelem

Distribution of our marketing by percentage:
90% – Direct industrial supplier activity
5% – Through retailers
5% – Electronic commerce

POWERFUL

DUST
EXTRACTION

KERESKEDELEM / COMMERCE

ségével történik, akik szakmai tanácsokkal, valamint a technológia felépítésével és fejlesztésével
segítik a felhasználók munkáját.
Rendeléseinket igény szerint kiválasztott módon
juttatjuk el vevőinkhez. Ez történhet személyes átvétellel, illetve futárszolgálat által kiszállítva.
A saját raktárkészlet fenntartásán túl konszignációs raktárak működtetését és automaták töltését
is vállalja cégünk.
Nagy raktárkészlettel dolgozunk, így rövid határidővel tudjuk teljesíteni a megrendeléseket. A raktárkészletet a vevői igényekhez alakítottuk ki.
Mostanra a fő profil a flexibilis csiszolószerszámok
gyártása lett, mellette pedig a kereskedelem, szolgáltatás és szervizelés teszi ki tevékenységünk többi részét.
A kiskereskedelmi egység 24 év után bezárt. A
vevőkör kiépítése alkalmazástechnikusaink segít-
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Extra szolgáltatásként partnereinknek
rendelkezésükre állunk
• felhasználási segítségnyújtással
• szalagátszabással
• termékexport-ügyintézéssel
• bérkonfekcionálással

By today the production of flexible abrasive tools has
become our company’s main profile. Besides this
marketing, servicing and repair are included in our
activities.
Our retail unit closed after 24 years of operation.
Building our clientele is performed by our application
technicians, who help the work of users by expert
consultancy as well as the installation and development of technologies.
We ship our orders to our clients according to their
choice. This may be personal pickup, or shipping by a
courier service.
Beyond the maintenance of our own warehouse
stock, our Company also performs consignment stock
warehousing and the filling of tool vending machines.
We operate with a large warehouse stock, thus we
can fulfil orders with short deadlines. We have developed our warehouse stock according to client requirements.
As an Extra service, we are available to our partners
• with application assistance
• belt re-converting
• product exporting management
• contracted production

Megfigyeljük. Megvizsgáljuk. Optimalizáljuk.

Nagy munkához
kellenek szerszámok?
Dynabrade a megoldás.
Több, mint 800 szerszámunk és tartozékunk
áll készen bármilyen munkafeladatra.
DYNABRADE_INOX_005.indd 1

www.dynabrade.com
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AUTOMATA ÜZEMELTETÉS / AUTOMATIC VENDING MACHINE OPERATION

Szolgáltatásaink közé tartozik automaták értékesítése, bérbeadása,
telepítése, üzemeltetése, feltöltése,
karbantartása és szervizelése (nem
csak saját automaták esetében, akár
külső helyszínen is). A technológia
fejlődésével egyre több iparágban terjedtek el a termékkiadók, fiókos, illetve spirálos berendezések formájában.
Napjainkban a felügyelet és az irányítás területén, web-alapú eszközökkel
együttműködve növelik a gyártók termelési hatékonyságát. Előnyei a kis
helyigény, nyomonkövethetőség, azonnal elérhető virtuális raktárkészlet, magas produktivitás,
folyamatos működés és kiszolgálás, a jelentés és
termékfogyás-felügyelet, valamint az automatikus újrarendelés.

Our services include the sale, renting,
installation, operation, filling, maintenance and repair of automated dispensers (not only for our own dispensers,
including onsite). With technological
advancement, product dispensers have
spread to an increasing number of industries in the form of drawer as well as
spiral designs. These days, in the areas
of supervision and control, in cooperation with web-based tools, the vending
machines improve the productivity of
manufacturers.
Their advantages are small space requirement,
traceability, instantly accessible virtual warehouse
stock, high productivity, continuous operation and
service, reporting and product depletion monitoring
as well as automated reordering.

Leading Global Manufacturer of Precisio

t +353 (0) 49 432 6178
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LEVEGŐS KÉZISZERSZÁMOK / COMPRESSED AIR HAND TOOLTION

LEVEGŐS KÉZISZERSZÁMOK
COMPRESSED AIR HAND TOOL
FORGALMAZÁSA ÉS SZERVIZELÉSE MARKETING AND REPAIR
A INOX Kft. több ipari világmárka képviseletét
látja el, sok esetben kizárólagos képviseletként. Elsőként a világhírű Dynabrade márkát
kezdte képviselni 1995 óta. A kiváló minőségű
levegős kéziszerszámok márkái közül az ATA
és a FUJI kizárólagos képviseletét látja el Magyarországon a kecskeméti telephelyű cég.
További jelentős partnerek gyártmányait is
forgalmazzuk, így például a Chicago Pneumatic, 3M, Bosch és DEWALT levegős meghajtású
kéziszerszámokat. Természetesen a forgalmazáson túlmutatnak szolgáltatásaink, mivel
a gépek élettartamának növelése érdekében
szaktanácsadással, alkatrész-értékesítéssel,
garanciás és garancián túli szervizeléssel támogatjuk partnereinket. A megfelelő raktárkészlet biztosításával igyekszünk hozzájárulni a folyamatos kiszolgáláshoz és a rövidebb
szállítási határidő tartásához.

INOX Kft performs the representation of multiple industrial worldwide brands, in many cases
as exclusive distributor. The Company first started to represent the world famous Dynabrade
brand, and has been since 1995. From among
the outstanding quality compressed air hand tool
brands, our Kecskemét site Company performs
the representation of ATA and FUJI Tools as exclusive Hungarian distributor. We also distribute
the products of additional significant partners,
such as Chicago Pneumatic, 3M, Bosch and DEWALT compressed air powered hand tools. Of
course, our services go beyond distribution, since
in the interest of increasing the useful lifespan of
machines, we support our partners with expert
consultancy, spare part marketing, as well as repairs under and beyond warranty. By maintaining
a proper warehouse stock, we strive to contribute to continuous service and shorter deadlines.

on Engineering Products and Solutions
Procut

and ATA Too are both internationally renowned brands, forming key aspects of the ATA Group.

The Procut brand offers a comprehensive range of high quality Tungsten Carbide Burs and Routers.
These products can be used for cutting, grinding, deburring and finishing on various metals and materials in
all major industry sectors.
As well as an extensive range of Burs and Routers, ATA can offer a range of solutions that will complement the
performance of burs using an assortment of high end Industrial Air tools under the ATA Tools brand.
The combination of the right tool and the right consumable will ensure an excellent result.

p.co

ATA Tools Ltd, IDA Business & Technology Park, Killygarry, Cavan, Co Cavan, H12 DK46, Ireland
17/07/2017 11:06:30
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KÉZISZERSZÁMOK-SZERVIZ
HAND TOOL REPAIR SHOP
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Kisgépszervizünk 2014-ben jött létre levegősés elektromos kisgépek javítására. A gép és
alkatrész-árusítást követően célunk a már
meglévő vevőinknek értékesített szerszámok
garanciális és garancián túli javítása, kiegészítve ezzel szolgáltatásaink körét. A lakossági igények kielégítésére később keletkezett
igény, ez további folyamatos növekedést generált. Több beszállítónk hivatalos garanciaszervizeként is működik a korszerűen felszerelt javító műhely. Partnereink között találhatók: Dynabrade, Chicago Pneumatic, Bosch,
Fuji, Dewalt, Stanley, Black and Decker, 3M.

Our small power tool repair shop and service
was established in 2014, for the repair of compressed air and electronic small machines. Following the marketing of machines and spare
parts, today our goal is to repair the tools sold to
our existing clients under and beyond warranty,
with this expanding the range of our services.
The demand for the satisfaction of household
needs appeared later, and this generated further continuous development. Our repair shop
equipped with modern technologies also serves
as the official warranty service for several of
our suppliers. Our partners include: Dynabrade,
Chicago Pneumatic, Bosch, Fuji, Dewalt, Stanley, Black and Decker, 3M.

Kéziszerszám kínálatunkban megtalálható
Stanley, Black and Decker, Facom és Expert
óriási választéka mind angolszász, mind metrikus kivitelben számos esetben örökgaranciával.

Our hand tool offering includes the huge selection of Stanley, Black and Decker, Facom
and Expert in imperial as well as in metric
versions and in many cases with unlimited
warranty.

Az INOX KFT. Hivatalos szervize az alábbi márkáknak:

VÍZIÓ ÉS JÖVŐKÉP / OUR VISION AND FUTURE
Sikerünk titka abban is rejlik, hogy cégünk
nemcsak egy munkahely, hanem egy összetartó, a közös célért tenni vágyó közösség is.
Elkötelezettek vagyunk a fejlesztés, a hatékonyság és a munkakörnyezet optimalizálása
iránt, hiszen ezek biztosítják a vállalat folyamatos növekedését és a vevői igények minél
professzionálisabb kiszolgálását.
Céljaink közé tartozik innovatív, ügyfél- és
alkalmazásorientált technológiák bevezetése
költséghatékony megoldásokkal.

The secret of our success is that our Company
is not just a workplace, but also a cohesive community of people who are committed to shared
goals.
We are committed to development, efficiency,
and the optimization of our workplace environment, since these ensure the Company’s constant development and the servicing of client
requirements as professionally possible.
Our goals include the introduction of innovative, client and application oriented technologies with cost-efficient solutions.
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BERUHÁZÁSOK / INVESTMENTS
A vállalatnál jelenleg 2000 nm-en folyik a termelés,
650 nm raktár, 220 nm-en iroda található. A cég létszáma jelenleg 30 fő. A munkaerő-állomány bővítése,
valamint gépparkunk fejlesztése segíti a termelés növekedését. A vállalat az elmúlt 5 évben 4 alkalommal
kezdett beruházásokba. Ebben az évben jellemzően a
géppark bővítése kapott elsődleges szerepet, ám a következő években várható további területnövelés is. Terveink közt szerepelt új gépek és berendezések vásárlása, a kapacitás növelése. Egy bemutatóterem (DEMO
ROOM – INOX 5) létrehozása pedig lehetővé tette a
meglévő és potenciális vevőkör növekvő piaci igényeinek maximális kiszolgálását. Az energiafelhasználás
költségcsökkentése és a versenyképesség további növelése érdekében az üzem energiaigényének jelentős
részét környezetbarát (napelem cellás) rendszer telepítésével kívánjuk kiszolgálni.

Currently production is ongoing at the Company on 2000
square meters, warehousing on 650 square meters, with
a 220 square meter office. The Company currently employs 30 persons. The expansion of our workforce as well
as the development of our machine stock facilitates production growth. In the past 5 years the Company initiated
investment projects 4 times. This year, characteristically
the development of our machine stock received primary
emphasis, but in upcoming years further area growth is
also expected. Our plans include purchasing new machines and equipment as well as increasing our capacity.
The opening of a showroom (DEMO ROOM – INOX 5) allows for the maximum satisfaction of the growing market demands of our present and potential clientele. To
reduce the cost of energy consumption and to further
increase our competitiveness, we intend to satisfy a significant portion of the factory’s energy needs by installing
an environment friendly (solar cell) system.
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