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Ügyfeleink véleménye alapján tudjuk, hogy minő-

ségi termékeink, rugalmas üzleti magatartásunk, 

és magas szakmai színvonalú szolgáltatásaink 

miatt választanak minket.

A Coloferr szakterületen belüli több lábon állása 

és ott szerzett referenciái biztosítják, hogy a 

lemezfeldolgozó technológia legújabb vívmányait 

egy-egy szakterület, és az építőipar speciális igé-

nyeinek megfelelően adaptálja, megfelelve piaci, 

gazdasági és technológiai elvárásoknak.

E tudás felhasználásával készült építőanyag ipari 

termékeinknek ügyfeleink a munkafolyamataik 

támogatását, egyszerűsítését, hatékonyságuk 

növelését köszönhetik.

tisztelt partnerünk

dear partner

According to our customers’ opinions, we know 

they choose us because of our quality products, 

flexibility, and high professional standards.

Multilateral specialty and references assure cor-

rect adaptation of the latest sheet-metal process-

ing technology on the basis of each speciality and 

the building industry’s claims. So thus it parallels 

the market, economical, technological environ-

ment of the given country.

Due to using this knowledge for making building 

industrial products, our clients get the work flow

support, simplification, and the efficiency’ growth.

Ügyfeleink véleménye alapján tudjuk,
hogy minőségi termékeink, rugalmas üzleti
magatartásunk és magas szakmai színvonalú
szolgáltatásaink miatt választanak minket.

tisztelt partnerünk / dear partnerwww.colorferr.hu
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Célunk, hogy kiemelkedő színvonalú, és megbíz-

ható minőségű termékeinkkel elnyerjük és kiér-

demeljük ügyfeleink bizalmát és elégedettségét 

Kelet-, és Közép-Európa minden országában.

A mind gyorsabban változó világ kihívásainak 

megfelelni elképzelhetetlen lenne a társaságunk 

egészét átható pozitív szemléletmód nélkül. Mun-

katársaink hozzáállását a lehetséges megoldások 

felkutatása jellemzi. 

Társaságunk egy évtizede még csak egy tucatnyi 

embert foglalkoztató kisvállalat volt. Az irodában, 

a mindennapi munkában a családias, barátias 

légkör volt jellemző.

Mindent megteszünk azért, hogy ez a hangulat, 

ez az embert a központba helyező szellemiség a 

jövőben is megmaradjon. Ugyanakkor egy új, és 

magasabb színtű vállalati kultúra kialakítására 

törekszünk, melyből dolgozóink, partnereink és 

ügyfeleink csak profitálhatnak.

Legfőbb célunk, hogy a Colorferr Magyarország 

egyik meghatározó építőanyag gyártója legyen, 

s a jövőben nemzetközi szinten is meghatározó 

szereplővé váljon.

Ügyfeleinkkel közvetlen baráti kapcsolat kiala-

kítására törekszünk, és a jövőben is mindent el 

fogunk követni, hogy ügyfeleinkkel hosszú távú, 

kölcsönös megelégedésen alapuló üzleti kapcso-

latokat ápolhassunk. Ezért folyamatosan frissítjük 

tudásunkat, bővítjük lokális és globális piaci 

ismereteinket, együtt gondolkodunk ügyfeleinkkel 

a még színvonalasabb kiszolgálás érdekében.

filozófia és küldetés

philosophy and mission

Our purpose is to gain and deserve the trust and 

satisfaction of our customers by supplying the 

best quality with reliable and high standard prod-

ucts in each country of Eastern-Central-Europe.

It would be unimaginable to consistently meet 

the requirements of our customers in a rapidly 

changing economy without a positive approach 

intented the whole company. The attitude of our 

collegues is characterized by searching the pos-

sible solutions.

Before a decade our company began as a small 

firm employing dozen people. In the office, in

everyday work a familiar ambience was dominant. 

We have become a strong organization but despite 

our growth, we have kept our focus on people. 

We have made efforts to develop a new and 

higher level organization culture whereby our em-

ployees, partners and customers can profit. Our

highest goal is to meet the needs of the country 

as a significant building materials producer in

Hungary and on multinational level also. 

We would like to develop strong and familiar 

relationship with our customers, and in the 

future, we will take every step necessary to keep 

long-term business partnership based on mutual 

satisfaction. This means we renew our knowledge 

continually, widen our local and global market 

insight and work closely together with our clients 

for better and faster service.

A piaci átlagnál magasabb színvonalon
szándékozunk teljesíteni, legyen szó
gyártásról vagy szolgáltatásról.

filozófia és küldetés / philosophy and missionwww.colorferr.hu
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Az Európai Unió integrációja, valamint a minden 

szektorban növekvő verseny az országhatárokon 

túlra, a régiós működés felé tereli a piacot. 

Társaságunk országhatárok nélkül képes azonos 

színvonalú a legmodernebb eljárásokkal előállított 

termékeket, és iparági szolgáltatásokat nyújtani 

ügyfeleinek, közel 70 kollégája segítségével. 

Kollégáink szakmai hozzáértése biztosítja, hogy 

ügyfeleink minden egyes piacon egységesen 

magas szintű termékekkel találkozhassanak, és 

a lokális igényeknek megfelelő megoldásokat 

kaphassanak a helyi elvárásoknak megfelelően. 

A Colorferr által végrehajtott tudástranszfer segít 

felhívni a figyelmet az új technológiákra, melyek

révén a megrendelők nemcsak a legmodernebb 

technológiai megoldásokkal előállított termékekre 

alapozhatják üzleti folyamataikat, de hatékonyab-

ban működhetnek, miközben versenyelőnyre 

tesznek szert.

Társaságunk legfontosabb feladata a közép-euró-

pai piacon betöltött szerepének további erősítése. 

Ennek szellemében termékeivel és szolgáltatásaival 

a régió még több országában kíván megjelenni.

határok pedig nincsenek

frontiers don’t exist

The integration of European Union together with 

the growing competition in each sector are leading 

the market to regional operation across frontiers.

Thanks to working of nearly 70 colleagues, our 

company affords same level services and products 

manufactured by the latest technology and indus-

trial services without frontiers.

Our colleagues’ professional competence guar-

antees for our clients to meet standardized high 

level products in each market, and to get solutions 

customized by local demand in accordance with 

the area’s requirements. The knowledge-transfer 

accomplished by Colorferr helps to call attention to 

new technologies.

So that the procurers can base their process of 

business on goods manufactured with the most 

modern technological solutions, and they can 

operate more effectively with getting business 

competitive edge.

The most important task of our company is to 

strengthen its participation in the Central-Euro-

pean market. Therefore it wants to appear with its 

products and services in even more country 

of the region.

A Colorferr csoport országhatárok nélkül
képes szakmai hozzáértést, és összetett
megoldásokat nyújtani ügyfeleinek.

határok pedig nincsenek / frontiers don’t existwww.colorferr.hu
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Partnereink üzleti sikerességének és verseny-

képességének egyik fontos feltétele, hogy 

üzletvitelük termék támogatása megbízható, a kor 

színvonalának megfelelő legyen. Ehhez nemcsak 

egyre újabb és kifinomultabb technológiai

alkalmazásokra van szükség, hanem olyan stabil 

minőséget képviselő és korszerű szolgáltatásokat 

nyújtó beszállító kiválasztására, aki rugalmasan 

alkalmazkodik a változó üzleti elvárásokhoz, és a 

partnerei üzleti céljait hatékonyan képes korszerű 

termékekkel kiszolgálni. 

A Colorferr megalakulása óta dinamikusan fejlődő 

vállalat, mely sokat változott és a piaci igényeknek 

megfelelően formálódott, de szemléletében és ér-

tékeiben egyaránt megmaradt innovatív, újabb és 

újabb piaci lehetőségeket kereső, sokszor úttörő 

szerepet magára vállaló társaságnak.

A hagyományosan jellemző előre gondolkodás, 

rugalmasság, innovatív szellem segítette elő, hogy 

a magyar építőanyag ipar egyik tőkeerős válla-

latává váltunk, s nemcsak hazánkban, hanem a 

közvetlen földrajzi régióban is számottevő pozíció 

elfoglalására törekszünk.

Társaságunk stabil ügyfélkörének, és dinamikus 

fejlődésének köszönhetően biztos pénzügyi 

alapokon áll. Folyamatosan törekszünk arra, hogy 

a piaci igényeket mind magasabb technológiai 

színvonalon elégítsük ki, és tőkeellátottságban 

szerényebb ügyfeleinknek kedvező pénzügyi 

konstrukciót biztosítsunk.partner in business

partner az üzletben

An important condition of our partners’ success 

and competitiveness is the constant reliable and 

adequate product support for their business.  

Their needs are always newer and more sophisti-

cated technological applications.

Additionally, the choosing of the supplier is very 

important, who doesn’t only stand for stable qual-

ity and afford up-to-date services, but also adapt 

flexibly to the changing business expectations

and is able to serve efficiently his partners’ busi-

ness targets with modern products.

Since it’s establishment, Color-Ferr has been 

a dynamically developing company, which has 

conformed with the market needs. 

Our values and approach has been innovative, 

looking for the latest facilities in the market, and 

many times being the pioneer.

The traditional deliberate thinking, flexibility,

and the innovative moral helped us to become a 

capital power company in the Hungarian building 

industry, and not only in our country, but also 

in the close geographical region, we try to get 

considerable position. Due to the stable clientèle 

and the dynamic growth, our corporation is on 

firm financial ground, which ensures it to satisfy

the market needs on higher and higher level, and 

to be able to guarantee financial constructions to

customers with less capital power.

A hagyományosan jellemző rugalmasság
és innovatív szellem segítette elő, hogy a 
Colorferr a magyar építőanyag ipar
egyik tőkeerős vállalatává vált.

partner az üzletben / partner in businesswww.colorferr.hu
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megoldás és technológia

solution and technology

Ügyfeleink számára a piacon elérhető
legkorszerűbb technológiával előállított
európai színvonalú termékek palettáját kínáljuk.

In Györköny, Tolna county, where Colorferr’s 

headquarters can be found, we are engaged in 

providing up-to-date products to our procurers 

preceding market demands.

Using the most up-to-date technologies available 

on the market, we produces more hundreds dif-

ferent roof-working prepared and semi-prepared 

products for the building industry from 6,000 

tons of raw material annually. We are striving, in 

accordance with our manufacturing qualifications,

that our products meet the expectations of the 

whole industry.

Our specialists are mapping the market require-

ments effectively and developing partnerships to 

be able to provide the best possible products and 

services. Our corporation offers alliance to more 

than its 300 partners. We would like to afford 

all kind of product and technological support to 

clients so that they may increase their lead in 

stronger competition and can suit succesfully the 

achievements of economy.

Colorferr unifies specialists knowledge and

up-to-date technologies. Our consulting group is 

well informed about current market demands so 

clients needs can be met from the most reliable 

resources. We can say, that in this manner a 

multiple knowledge accumulated at our company, 

which can not be found nowhere among other 

producers operating in these market. 

A Colorferr központjában, a Tolna megyei 

Györkönyben folyamatosan azon dolgozunk, 

hogy a piaci igényeknek megelőzve folyamatosan 

korszerű termékeket tudjunk kínálni megren-

delőinknek. A piacon elérhető legkorszerűbb 

technológiával évi 6.000 t alapanyagból több száz 

fajta, elsősorban épületbádogos kész és félkész 

termékeket állítunk elő az építőipar számára. 

Munkánk során arra törekszünk, hogy gyártói 

minősítéseinknek megfelelően, termékeink az 

összes iparági elvárásnak eleget tegyenek. Ahhoz, 

hogy a legjobb termékeket és szolgáltatást tudjuk 

biztosítani, szakembereink feltérképezik az adott 

terület igényeit, és partneri kapcsolatot alakítanak 

ki az ügyfeleinkkel. Társaságunk szövetséget kínál 

több, mint 300 partnerének. 

Olyan szövetségesek kívánunk lenni, aki minden 

termék és technológiai támogatást megad 

ügyfelei számára, hogy azok képesesek legyenek 

maximálisan megfelelni a gazdasági kihívások-

nak, megtartva és erősítve piaci szerepüket az 

erősödő versenyhelyzetben. 

A Colorferr egyesíti a korszerű ismeretekkel 

rendelkező szakemberek, illetve az aktuális piaci 

igények kérdéseiben tájékozott tanácsadó csapat 

tudását, így megrendelőink minden kérdésére a 

legmegbízhatóbb forrásból érkezik a válasz.

Elmondható tehát, hogy társaságunknál olyan 

összetett tudást halmozódott fel, mely a piacon 

lévő gyártók körében a régióban máshol nemigen 

lelhető fel.

megoldás és technológia / solution and technologywww.colorferr.hu
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