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Cégismertető 

A SCHMIDT Aluproduktenfabrik 
alumínium-öntödét, csiszoló- és 
polírozóüzemet, valamint megmun- 
káló központot 1991-ben alapította 
meg Schmidt Ottó Szombathelyen, 
Vas megyében. 

Az alapítást követő első években 
igyekeztünk minél több leendő part-
nert felkeresni, felmérni az igényüket 
öntött alumínium alkatrészek terén. 
Partnereink Magyarországon kívül  
a német, svájci, beneluxi, illetve  
az osztrák piacon tevékenykednek. 

A kezdetekben a bútoripar terén egyre 
nagyobb igény mutatkozott a políro-
zott és szálcsiszolt alkatrészekre, így 
1998-ban a cég telephelyet váltott és 
a Vas megyei Ják településen folytatta 
tevékenységét. Az addigra a termék-
palettán elérhető bútoripari termé-
keken kívül megjelentek a lámpa- és 
egyéb építőipari alkatrészek, magas 
teherbírású alumínium polctartók, így 
nagyobb gyártó üzemre volt szükség. 

A termelési folyamatok fejlesztésének  
és a hatékonyság növelésének 
köszönhetően egyre nagyobb részt 
sikerült lefedni az érintett piacokból, 

így 2007-ben Rádóckölkeden hoztuk 
létre a ma is működő üzemünket, mely 
fekvését tekintve Szombathely és 
Körmend között található, 5 km-re  
a 86-os és 10 km-re a 8-as főutaktól. 

A manufakturális gyártásban évente 
250-300 tonna alumíniumot öntünk 
és munkálunk meg, közel 400.000 db  
alumínium terméket állítunk elő 
polírozott, szálcsiszolt bútoralkat-
részekből, lámpatestekből, magas 
teherbírású polctartókból és egyéb 
belsőépítészeti,- dekorációs kel-
lékekből, valamint építő, gépipari 
alkatrészekből.

SCHMIDT ALUPRODUKTENFABRIK 
Trading Team Bt. / H-9784 Rádóckölked, Fő u. 133.

Központi iroda: +36 94 556 044  •  Mobil: +36 30 946 6094  •  Fax: +36 94 556 045
  schmidt@aluprodukten.com     schmidtaluprodukten com
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Technológia 

•   Alumínium tömbök előállítása: a készen vásárolt 
alutömbök mellett cégünk saját maga is állít elő  
tömböket újrahasznosított anyagból.  
A Spectro Maxx anyagösszetétel-elemző gép  
század százalék pontossággal állapítja meg az anyag 
összetételét, így a megfelelő minőség garantált.

•   Kokillaöntészet: a darabok öntését kokillában  
végezzük. Az öntőszerszámok tervezése  
és gyártása szintén házon belül történik.

•   Csiszolás, sorjázás, polírozás: minden öntvényről 
eltávolítjuk az öntés során keletkezett sorlyákat,  
a felületet nyers, szálcsiszolt, polírozott és szemcse-
szórt kivitelben kínáljuk vásárlóink részére.

•   Megmunkálóközpont: az öntőszerszámok gyártásán 
kívül az igény szerinti alkatrészek szintén megmun-
kálásra kerülnek megmunkálóközpontunkban,  
ahol század mm pontossággal kerülnek kialakításra  
speciális dőlésszögek, furatok, süllyesztékek és 
menetek.

Id. Schmidt Ottó Ifj. Schmidt Ottó Schmidtné 
Németh Andrea

CÉGÜNK CSALÁDI VÁLLALKOZÁSKÉNT MŰKÖDIK, AHOL MINDENT MEGTESZÜNK AZÉRT,  
HOGY A MEGRENDELŐI IGÉNYEKET A LEHETŐ LEGJOBB MINŐSÉGBEN, PONTOS HATÁRIDŐRE ELÉGÍTSÜK KI  

A 3 évtizedes munka során termelésünket sikerült úgy kialakítani, hogy teljes mértékben alvállalkozók 
nélkül állítjuk elő termékeinket, így biztosítva a megfelelő minőséget és pontos határidőket.
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Elérhető termékeink 
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Az egyedi gyártás mellett partnereinknek lehetőségük van 
a készleten lévő szabad termékeink közül válogatni. 
Az összes termék elérhető nyers, szálcsiszolt, szemcseszórt 
és polírozott kivitelekben.
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I  Magas teherbírású polctartó konzolok

Kiviteli lehetőségek:
•   furatok – süllyesztékkel vagy süllyeszték nélkül
•   elérhetőek nyers, szemcseszórt és golyóspolírral  

fényezett kivitelben is
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I  Magas teherbírású polctartó konzolok

Polctartó 1.
 Méret: 100x125 mm 
Súly: 0,06 kg 
Anyagminőség: 
DIN 230

Polctartó 2.  
Méret: 125x150 mm 
Súly: 0,10 kg 
Anyagminőség:  
DIN 230

Polctartó 3.  
Méret: 150x175 mm 
Súly: 0,11 kg 
Anyagminőség: 
DIN 230

Polctartó 4.  
Méret: 175x200 mm 
Súly: 0,15 kg 
Anyagminőség: 
DIN 230

Kiviteli lehetőségek:
•   furatok – süllyesztékkel vagy süllyeszték nélkül
•   elérhetőek nyers, szemcseszórt és golyóspolírral  

fényezett kivitelben is
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I  Magas teherbírású polctartó konzolok

Polctartó 5.  
Méret:  
200x250 mm 
Súly: 0,19 kg 
Anyagminőség: 
DIN 230

Polctartó 7.  
Méret:  
300x350 mm 
Súly: 0,45 kg 
Anyagminőség: 
DIN 230

Polctartó 6.  
Méret:  
250x300 mm 
Súly: 0,33 kg 
Anyagminőség: 
DIN 230

Polctartó 8.  
Méret:  
350x400 mm 
Súly: 0,66 kg 
Anyagminőség: 
DIN 230
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I  Magas teherbírású polctartó konzolok

Polctartó 9.  
Méret:  
400x450 mm 
Súly: 0,78 kg 
Anyagminőség: 
DIN 230

Polctartó 10.  
Méret:  
450x500 mm 
Súly: 1,05 kg 
Anyagminőség: 
DIN 230
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II  Belsőépítészeti és dekorációs termékek

Magasság: 125 mm 
Súly: 0,078 kg 
Anyagminőség:  
DIN 230

Magasság: 90 mm 
Súly: 0,060 kg 
Anyagminőség:  
DIN 230

Magasság: 125 mm 
Súly: 0,080 kg 
Anyagminőség:  
DIN 230

Magasság: 125 mm 
Súly: 0,055 kg 
Anyagminőség:  
DIN 230

Kerítéscsúcs 
SCH4001

Kerítéscsúcs 
SCH4003

Kerítéscsúcs 
SCH4002

Kerítéscsúcs 
SCH4004
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Kerítéscsúcsaink és zárógömbjeink elérhetőek nyers, szemcseszórt és golyóspolírral fényezett kivitelben is.

II  Belsőépítészeti és dekorációs termékek

Magasság: 60 mm 
Súly: 0,067 kg 
Anyagminőség: DIN 230

Kerítéscsúcs 
SCH4005

Zárógömb 
SCH4006

Zárógömb 
SCH4007

Méret: 60x60 mm 
Súly: 0,90 kg 
Anyagminőség:  
DIN 230

Méret: 95x95 mm 
Súly: 0,60 kg 
Anyagminőség:  
DIN 230
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Kivitel: 
polírozott

III  Bútoripari termékek

Mumbai 
SCH1111

Bútoripari termékeink
elérhetőek nyers, szemcseszórt 
és polírozott kivitelben is.



Mumbai 
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III  Bútoripari termékek

Magasság: 70–150 mm-ig

Súly: 0,25–0,40 kg

Anyagminőség: DIN 230

Kivitel: 
polírozott

Kivitel: 
szemcseszórt

Kivitel: 
szálcsiszolt
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Delhi 
SCH1112

Kivitel: 
polírozott

III  Bútoripari termékek

Bútoripari termékeink
elérhetőek nyers, szemcseszórt 
és polírozott kivitelben is.



Delhi
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Kivitel: 
polírozott

Magasság: 80–130 mm-ig

Súly: 0,25–0,40 kg

Anyagminőség: DIN 230

Kivitel: 
szemcseszórt

Kivitel: 
szálcsiszolt

III  Bútoripari termékek
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Rio 
SCH1113

Kivitel: 
polírozott

III  Bútoripari termékek

Bútoripari termékeink
elérhetőek nyers, szemcseszórt 
és polírozott kivitelben is.



Rio
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Kivitel: 
polírozott

Magasság: 50–120 mm-ig

Súly: 0,55–0,85 kg

Anyagminőség: DIN 230

Kivitel: 
szemcseszórt

Kivitel: 
szálcsiszolt

III  Bútoripari termékek
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Lima 
SCH1114

Kivitel: 
polírozott

III  Bútoripari termékek

Bútoripari termékeink
elérhetőek nyers, szemcseszórt 
és polírozott kivitelben is.



Lima
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Kivitel: 
polírozott

Magasság: 50–100 mm-ig

Súly: 0,20–0,35 kg

Anyagminőség: DIN 230

Kivitel: 
szemcseszórt

Kivitel: 
szálcsiszolt

III  Bútoripari termékek
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Vienna 
SCH1115

Kivitel: 
polírozott

III  Bútoripari termékek

Bútoripari termékeink
elérhetőek nyers, szemcseszórt 
és polírozott kivitelben is.



Vienna
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Kivitel: 
polírozott

Magasság: 50–115 mm-ig

Súly: 0,35–0,55 kg

Anyagminőség: DIN 230

Kivitel: 
szemcseszórt

Kivitel: 
szálcsiszolt

III  Bútoripari termékek
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Manhattan 
SCH1117

Kivitel: 
polírozott

III  Bútoripari termékek

Bútoripari termékeink
elérhetőek nyers, szemcseszórt 
és polírozott kivitelben is.



Manhattan
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Kivitel: 
polírozott

Magasság: 50–185 mm-ig

Súly: 0,25–0,40 kg

Anyagminőség: DIN 230

Kivitel: 
szemcseszórt

Kivitel: 
szálcsiszolt

III  Bútoripari termékek
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Osaka 
SCH1118

Kivitel: 
polírozott

III  Bútoripari termékek

Bútoripari termékeink
elérhetőek nyers, szemcseszórt 
és polírozott kivitelben is.



Osaka
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Kivitel: 
polírozott

Magasság: 50–160 mm-ig

Súly: 0,30–0,50 kg

Anyagminőség: DIN 230

Kivitel: 
szemcseszórt

Kivitel: 
szálcsiszolt

III  Bútoripari termékek
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Macau 
SCH1119

Kivitel: 
polírozott

III  Bútoripari termékek

Bútoripari termékeink
elérhetőek nyers, szemcseszórt 
és polírozott kivitelben is.



Macau
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Kivitel: 
polírozott

Magasság: 50 mm

Szélesség: 160 és 200 mm

Súly: 0,45 és 0,55 kg

Anyagminőség: DIN 230

Kivitel: 
szemcseszórt

Kivitel: 
szálcsiszolt

III  Bútoripari termékek
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Orlando 
SCH1120

Kivitel: 
polírozott

III  Bútoripari termékek

Bútoripari termékeink
elérhetőek nyers, szemcseszórt 
és polírozott kivitelben is.



Orlando
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Kivitel: 
polírozott

Magasság: 30 mm

Szélesség: 160 és 260 mm

Súly: 0,5 és 0,82 kg

Anyagminőség: DIN 230

Kivitel: 
szemcseszórt

Kivitel: 
szálcsiszolt

III  Bútoripari termékek
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Limit 
SCH1121

Kivitel: 
polírozott

III  Bútoripari termékek

Bútoripari termékeink
elérhetőek nyers, szemcseszórt 
és polírozott kivitelben is.



Limit
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Kivitel: 
polírozott

Magasság: 150 és 100 mm

Szélesség: 190 és 280 mm

Súly: 0,45 és 0,85 kg

Anyagminőség: DIN 230

Kivitel: 
szemcseszórt

Kivitel: 
szálcsiszolt

III  Bútoripari termékek
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Vancouver 
SCH1122

Kivitel: 
polírozott

III  Bútoripari termékek

Bútoripari termékeink
elérhetőek nyers, szemcseszórt 
és polírozott kivitelben is.



Vancouver
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Kivitel: 
polírozott

Magasság: 100 mm

Súly: 0,32 kg

Anyagminőség: DIN 230

Kivitel: 
szemcseszórt

Kivitel: 
szálcsiszolt

III  Bútoripari termékek
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Cancún 
SCH1123

Kivitel: 
polírozott

III  Bútoripari termékek

Bútoripari termékeink
elérhetőek nyers, szemcseszórt 
és polírozott kivitelben is.



Cancún
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Kivitel: 
polírozott

Magasság: 60–140 mm

Súly: 0,30–0,55 kg

Anyagminőség: DIN 230

Kivitel: 
szemcseszórt

Kivitel: 
szálcsiszolt

III  Bútoripari termékek



38 Schmidt  A luproduk tenfabr ik  /  Három év t izede az  a lumín ium - a lkat részek  g yár tásában

Havanna 
SCH1124

Kivitel: 
polírozott

III  Bútoripari termékek

Bútoripari termékeink
elérhetőek nyers, szemcseszórt 
és polírozott kivitelben is.



Havanna
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Kivitel: 
polírozott

Magasság: 135 és 170 mm

Súly: 0,26 és 0,35 kg

Anyagminőség: DIN 230

Kivitel: 
szemcseszórt

Kivitel: 
szálcsiszolt

III  Bútoripari termékek
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Miami 
SCH1125

Kivitel: 
polírozott

III  Bútoripari termékek

Bútoripari termékeink
elérhetőek nyers, szemcseszórt 
és polírozott kivitelben is.



Miami
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Kivitel: 
polírozott

Magasság: 50–150 mm

Súly: 0,32–0,40 kg

Anyagminőség: DIN 230

Kivitel: 
szemcseszórt

Kivitel: 
szálcsiszolt

III  Bútoripari termékek
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Milano 
SCH1126

Kivitel: 
polírozott

III  Bútoripari termékek

Bútoripari termékeink
elérhetőek nyers, szemcseszórt 
és polírozott kivitelben is.



Milano
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Kivitel: 
polírozott

Magasság: 70–190 mm

Súly: 0,25–0,40 kg

Anyagminőség: DIN 230

Kivitel: 
szemcseszórt

Kivitel: 
szálcsiszolt

III  Bútoripari termékek
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III  Bútoripari termékek

Taipei 
SCH1127

Kivitel: 
polírozott

Bútoripari termékeink
elérhetőek nyers, szemcseszórt 
és polírozott kivitelben is.



Taipei
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III  Bútoripari termékek

Kivitel: 
polírozott

Magasság: 100–150 mm

Súly: 0,35–0,80 kg

Anyagminőség: DIN 230

Kivitel: 
szemcseszórt

Kivitel: 
szálcsiszolt
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III  Bútoripari termékek

Thunder 
SCH1128

Kivitel: 
polírozott

Bútoripari termékeink
elérhetőek nyers, szemcseszórt 
és polírozott kivitelben is.



Thunder
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III  Bútoripari termékek

Kivitel: 
polírozott

Magasság: 80–155 mm

Súly: 0,37–0,50 kg

Anyagminőség: DIN 230

Kivitel: 
szemcseszórt

Kivitel: 
szálcsiszolt



48 Schmidt  A luproduk tenfabr ik  /  Három év t izede az  a lumín ium - a lkat részek  g yár tásában

III  Bútoripari termékek

Kyoto 
SCH1129

Kivitel: 
polírozott

Bútoripari termékeink
elérhetőek nyers, szemcseszórt 
és polírozott kivitelben is.



Kyoto
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III  Bútoripari termékek

Kivitel: 
polírozott

Magasság: 60–155 mm

Súly: 0,40–0,65 kg

Anyagminőség: DIN 230

Kivitel: 
szemcseszórt

Kivitel: 
szálcsiszolt
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III  Bútoripari termékek

Rhodes 
SCH1130

Kivitel: 
polírozott

Bútoripari termékeink
elérhetőek nyers, szemcseszórt 
és polírozott kivitelben is.



Rhodes
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III  Bútoripari termékek

Kivitel: 
polírozott

Magasság: 50–140 mm

Súly: 0,25–0,30 kg

Anyagminőség: DIN 230

Kivitel: 
szemcseszórt

Kivitel: 
szálcsiszolt
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Varadero 
SCH1131

Kivitel: 
polírozott

III  Bútoripari termékek

Bútoripari termékeink
elérhetőek nyers, szemcseszórt 
és polírozott kivitelben is.



Varadero
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Kivitel: 
polírozott

Magasság: 145 és 125 mm

Súly: 0,25 és 0,30 kg

Anyagminőség: DIN 230

Kivitel: 
szemcseszórt

Kivitel: 
szálcsiszolt

III  Bútoripari termékek
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Melbourne 
SCH1132

Kivitel: 
polírozott

III  Bútoripari termékek

Bútoripari termékeink
elérhetőek nyers, szemcseszórt 
és polírozott kivitelben is.



Melbourne 
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Kivitel: 
polírozott

Magasság: 120 mm

Súly: 0,40 kg

Anyagminőség: DIN 230

Kivitel: 
szemcseszórt

Kivitel: 
szálcsiszolt

III  Bútoripari termékek



56 Schmidt  A luproduk tenfabr ik  /  Három év t izede az  a lumín ium - a lkat részek  g yár tásában

Toronto 
SCH1133

Kivitel: 
polírozott

III  Bútoripari termékek

Bútoripari termékeink
elérhetőek nyers, szemcseszórt 
és polírozott kivitelben is.



Toronto
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Kivitel: 
polírozott

Magasság: 155 mm

Súly: 0,25–0,38 kg

Anyagminőség: DIN 230

Kivitel: 
szemcseszórt

Kivitel: 
szálcsiszolt

III  Bútoripari termékek
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III  Bútoripari termékek

Kivitel: polírozott
Magasság: 70–120 mm 
Súly: 0,14–0,18 kg 
Anyagminőség:  
DIN 230

Kivitel: polírozott
Magasság: 50 mm 
Súly: 0,20 kg 
Anyagminőség:  
DIN 230

Kivitel: polírozott
Magasság: 120 mm 
Súly: 0,25 kg 
Anyagminőség:  
DIN 230

Kivitel: polírozott
Magasság: 50 mm 
Súly: 0,20 kg 
Anyagminőség:  
DIN 230

Venice 
SCH1134

Guilin 
SCH1136

Perla 
SCH1135

Nice 
SCH1137
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III  Bútoripari termékek

Kivitel: polírozott
Magasság: 70–120 mm 
Súly: 0,18–0,25 kg 
Anyagminőség:  
DIN 230

Kivitel: polírozott
Magasság: 70–125 mm 
Súly: 0,20–0,28 kg 
Anyagminőség:  
DIN 230

Kivitel: polírozott
Magasság: 70–120 mm 
Súly: 0,18–0,25 kg 
Anyagminőség:  
DIN 230

Santiago 
SCH1138

Florence 
SCH1140

Heraklion 
SCH1139

Bútoripari termékeink
elérhetőek nyers, szemcseszórt 
és polírozott kivitelben is.
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IV  Termékek a gépgyártás és az építőipar számára

Méretek: egyedi igény szerint
Kivitel: simára esztergált, polírozott

Kivitel: nyers, szemcseszórt

Méretek: egyedi igény szerint
Kivitel: simára esztergált, polírozott

Összekötő elem 
SCH5001

Kampó 
SCH5003

Menetes talp 
SCH5002
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IV  Termékek a gépgyártás és az építőipar számára

Kivitel: 
nyers, szemcseszórt

Kivitel: nyers, szemcseszórt

Kivitel: 
nyers, szemcseszórt

Kivitel: nyers, szemcseszórt

Rögzítő elem 
SCH5004

Toldó elem 
SCH5006

Csapos rögzítő elem 
SCH5005

Csapágy és 
kábelösszekötő elem 
SCH5007
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Amennyiben megrendelőnkek saját elképzelése van egy adott alkatrészről, úgy tervrajz, vagy 
egy mintadarab alapján legyártjuk az öntőformát és az első kész darabok akár 3–4 héten belül 
rendelkezésre állnak.

V  Szerszám, kokilla tervezés, gyártás
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