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számú főútvonal felőli végéről. Kényelmes parko-
lás, biztonságos ki- és behajtás fogadja a hozzánk 
érkezőket. Telephelyünkön állandó biztonsági 
szolgálat működik, a teljes külső és belső terület 
kamerákkal felszerelt és megfigyelt.

Telephelyünkön működik továbbá a szintén 
egyedülálló minőséget és szolgáltatást nyújtó 
szervizünk is. Saját alkalmazásban álló szerviz-
technikusunk több mint 1000 db hegesztőgép 
és célszerszám időszakos felülvizsgálatát és 
szervizét végzi el évente. Továbbá itt érhető el 
célszerszám- és hegesztőgép-kölcsönzőnk is. 
Cégünk végzi többek között az osztrák és a szlo-
vén gépek karbantartását is.

Irodánkban kolléganőink készséggel áll-
nak rendelkezésre személyesen, telefonon, 
akár e-mailen raktárkészlet-, ár- és szállítási 
információ ügyében, illetve itt készülnek a 
szállítólevelek és a számlák is. Kényelmes bank-
kártyás fizetési lehetőséget is biztosítunk azon 
partnereink számára, akiknek csak egy-egy 
idomra van szükségük.

Rendszeresen tartunk elméleti és gyakorlati 
oktatásokat, valamint gépbemutatókat az ér-
deklődők számára. Lehetőség van valamennyi 
hegesztőgép és szerszám bemutatására, illetve 
tesztelésére is.

Reméljük, hogy e rövid áttekintővel sike-
rült tisztább képet adnunk működésünkről. To-
vábbra is készséggel áll rendelkezésére: az Ön 
Aliaxis-csapata.

Az idomokhoz természetesen csöveket is 
raktározunk. Ezenkívül kínálunk automata sze-
relvényeket elektromos és pneumatikus meg-
hajtással, átfolyásmérőket, műanyag lemeze-
ket, hegesztőgépeket, valamint szerszámokat, 
hegesztőhuzalokat. Célunk, hogy partnereink 
számára egy helyen elérhető legyen a teljes 
műanyag csővezetékrendszer.

Ezt a termékpalettát nem kizárólag Magyar-
országon belül, hanem Közép- és Kelet-Európa 
országaiba is szállítjuk. Több országban saját ér-
tékesítő kollégáink dolgoznak, más országokban 
a cégcsoporthoz tartozó leányvállalatok logiszti-
káját bonyolítjuk. Feladatunk, hogy több gyártó 
különböző alapanyagú és technológiájú termék-
palettájából teljes szortimentet biztosítsunk egy 
helyről a lehető legrövidebb szállítási határidővel. 
Ez általában 24 órán belüli elérhetőséget jelent 
a kis átmérőktől egészen az 500-600 mm-es 
átmérőkig. Ahhoz, hogy ezt biztosítani tudjuk, 
jelenleg már közel 40-en dolgoznak a társaság-
nál. Korszerű raktárrendszerünk és gépparkunk 
európai szintű szolgáltatást nyújt. Telephelyünk 
könnyen megközelíthető az M0-s körgyűrű 1-es 

A cégcsoport eredete az 1980-as évre nyúlik 
vissza, amikor is a francia Etex Csoporthoz csat-
lakozott a Nicoll Csoport. Ezt követően 1999-
ben a Marley Csoport, majd 2001-ben Glynwed 
Csoport is az Etex Csoport tagjává vált. Később, 
2003-ban, újabb átszervezést követően jött lét-
re az Aliaxis Csoport, mely mára 40 országban 
több mint 100 helyszínen működik 16 ezer al-
kalmazottal. Magyarországon önálló vállalko-
zásként 1999. augusztus 1-jén alapították meg 
a FRIATEC Kereskedelmi Kft.-t 4 fővel, 100% 
osztrák tulajdonban. A 2001-es Glynwed-csat-
lakozást követően bennünket és az anyacéget, 
a FRIATEC GmbH-t átnevezték 
Glynwed Kft.-re, illetve Glynwed 
GmbH-ra. A cégcsoporthoz tarto-
zó gyártók, mint a FRIATEC, a FIP, 
a Reinhütte stb. megtartották ere-
deti elnevezésüket.

A cégcsoport 2003-as átszer-
vezésétől már az Aliaxis Csoportba 
tartozunk. Ez az elnevezés fel volt 
tüntetve minden egyes megjele-
nő prospektuson, névjegykártyán, 
termékkatalóguson a jobb alsó 
sarokban. 2013-ban indult el a 
névváltoztatási program, melynek 
során – a vállalatcsoport hasonló tevékenységű 
cégeivel összhangban – végül 2014. december 
11-én megkaptuk új nevünket, az Aliaxis Utilities 
& Industry Kereskedelmi Kft.-t. Ezzel együtt meg-
változtak e-mail címeink, illetve honlapunk is. 

Cégünk a nevek és a cégcsoport változása 
mellett folyamatosan bővült törökbálinti telep-
helyén. Kialakult a közműrendszerek üzletág 
mellett a szivattyú- és az ipari csővezetékrend-
szerek üzletágunk is, miközben létszámunk és 
forgalmunk is folyamatosan gyarapodott. A 
2008-2009-es válságot követő évben, 2010-
ben tulajdonosaink úgy döntöttek – köszön-
hetően a cég nagymértékű fejlődésének, vala-
mint a tökéletes földrajzi elhelyezkedésnek –, 
hogy tevékenységünket új helyszínen, a jelen-
legi biatorbágyi telephelyen folytatjuk. Még ez 
év végén megtörtént a költözés, és 2011-ben 
már az új raktárunkban, illetve irodánkban fo-
gadtuk kedves partnereinket.

Az új telephely lehetőséget adott arra, 
hogy területünkön olyan raktárt alakítsunk 
ki, amelyhez nincs hasonló 500 km sugarú 
körben. A raktárban 10 m magasságú állvány-
rendszerünkön több mint 3000 raklaphellyel 
rendelkezünk. Ezeken a műanyag alapanya-
gú idomok teljes választékát kínáljuk, PE, PP, 
PVC-C, PVC-U, ABS, illetve PVDF alapanyagból 
rövid, valamint hosszú kivitelben. Idomaink ra-
gaszthatóak vagy hegeszthetőek tokos, tompa 
és elektrofitting technológiákkal.

VÁLTOZÁSOK AZ 
ALIAXIS UTILITIES &
INDUSTRY KFT. 
ÉLETÉBEN

Sokak számára immár nemcsak Magyarországon, de Európa-
szerte sem ismeretlen ez a név, bár ma is vannak olyan 
partnereink, akik még mindig a FRIATEC elnevezést használják. 
A változások mindig kérdéseket vetnek fel: „Mi lehet az oka?”, 
„Mi a valódi háttere a változásnak?” Ezeket a bizonytalanságokat 
szeretnénk eloszlatni, illetve pontos képet adni ügyfeleinknek és 
leendő partnereinknek arról, hogy mi is zajlott le az elmúlt több 
mint 15 évben társaságunknál.


