
A FÉM-FLEX Épületgépészeti és Fémipari Kft. 1995. február
1-jén alakult, a több éves fémipari múlttal rendelkező FLEX
Épületgépészeti és Fémipari Közkereseti Társaság jogutódja-
ként. Társaságunk fémszerkezetek gyártásával, beépítésével,
karbantartásával foglalkozik. Működésünk alatt jó kapcsolat-
rendszert alakítottunk ki mind beszállítókkal, mind alvállalko-
zókkal egyaránt. Megrendelőink mindig elégedettek voltak
minőségi munkáinkkal.

A cég alapítói: Szücs Ferenc, Szücs Róbert és Farkas Béla.
Ügyvezetője: Szücs Ferenc. A Társaság vezetésének hosszú tá-
vú célja, hogy tevékenységével, szolgáltatásával stabil piaci sze-
replője legyen a hazai fémiparnak. Ennek érdekében került be-
vezetésre a MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerint kialakított
minőségirányítási rendszer is. A minőségirányítási rendszer ki-
építésével célunk a külső elvárások hatékony kielégítése, a
költségcsökkentés, a gazdaságosság növelése, a cég piaci ver-
senyképességének javítása mellett egy korszerűbb társasági
struktúra kialakítása, az információs rendszerünk javítása és
a folyamatok minőségorientált fejlesztése. Stratégiai célunk a
saját kivitelezői létszám növelése, stabilabb és fejlődő tudás-
szintű foglalkoztatottság elérése, ezzel egyidejűleg hozzájárul-
va a foglalkoztatottsági szint javításához. Saját beruházásban,
valamint pályázati lehetőségek kihasználásával modern, haté-
kony, biztonságos munkagépek beszerezése folyamatosan tör-
ténik. A kezdetektől tudatosan és célirányosan törekszünk az
állandó fejlődésre, folyamatos fejlesztésre és partneri körünk
legteljesebb kiszolgálására. Kiemelt fontosságúnak tartjuk a
szakmunkás utánpótlást. Ennek érdekében 2008. júniustól ipari
tanulók gyakorlati képzésében is részt veszünk. 

A Győr-Moson-Sopron megyei Kereskedelmi és Iparkamarával
valamint a Hunyadi Mátyás Szakközép- és Szakiskolával szoro-
san együttműködve folyik a szakmunkásképzés a Kft-nél. A ki-
váló eredményeket elért tanulók képzéséért 2010. és 2014. évben
Kamarai Szakképzési díjat kaptunk. A társaság sikeresen pályá-
zott a kamara által választott vállalkozás minősítő védjegy elnye-
résére. Ezáltal vállalatunk 2016. évtől jogosult a védjegy haszná-
latára.
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Székhely:
9232 Darnózseli, Sport u. 9.

Telephely:
9200 Mosonmagyaróvár

Timföldgyári u. 9-13.

www.femflex.hu

+36 96 574 291
+36 30 235 39 92

femflex@motim.hu

Szücs Róbert
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