– stal w pełnym
asortymencie
FELMAX działa na naszym rynku nieprzerwanie od 25 lat.
To firma rodzinna, której właścicielem jest Feliks Dudek,
całkowicie z polskim kapitałem. Prowadzi sprzedaż hurtową
i detaliczną wyrobów hutniczych. Posiada dwa place składowe,
w Szczecinie i w Nowogardzie, własny transport, dźwigi oraz
maszyny do obróbki stali.
Z jednej strony znana jest jako hurtownia, gdzie możemy kupić każdy
rodzaj stali – od dwuteowników, ceowników, prętów po blachy czy rury.
Z drugiej strony jako firma, która doradzi w wyborze materiału, podpowie,
jak najlepiej rozwiązać „budowlany”
problem, wykona nietypowe zlecenia. Na życzenie klienta pracownicy
potną stal na konkretne wymiary,
pospawają, wygną, wykonają gotowe
elementy, wywiercą otwory, przygotują gotowe belki fundamentowe lub
figury według projektu.
Nietypowe zlecenia są dla nich wyzwaniem, któremu zawsze dadzą radę
i sprawiają im dużą satysfakcję. Takim
zadaniem było wykonanie zwężki na
kominie ciepłowni Szczecin-Kijewo
przy ul. Dąbskiej. Zwężka posiadała średnicę 10 m i była wysokości
6 m, została zamontowana na stumetrowym kominie. Wykonana była
z blachy kwasoodpornej i połączona
dużą ilością otworów, które musiały
być precyzyjnie wywiercone.

Drugim ciekawym zleceniem było wykonanie zbrojenia pod fundamenty dla dużej farmy wiatrowej w Szwecji. Materiał
w formie prefabrykowanego zbrojenia
został dostarczony na farmę wiatrową
zlokalizowaną pomiędzy miastami Kristianstad i Arkelstorp, około 100 km od
Ystad. Na jeden fundament potrzeba
było aż 84 ton prefabrykowanej stali.

Kolejnymi zleceniami były: kompleksowa dostawa stali na budowę
wielorodzinnego budynku przy ul.
Kurfurstenstrasse w Poczdamie koło
Berlina, budowa domu w Görlitz koło
Zgorzelca czy dobudowa piętra w zabytkowej kamienicy przy ul. Grosse
Seestrasse w Berlinie.
Jednak największe zadowolenie spra-

wiło zlecenie od inwestora z Kopenhagi. Dotyczyło wykonania konstrukcji nośnej, 6-piętrowego budynku,
ze stali dla Centrum Kongresowego.
Budynek był zlokalizowany w ścisłym
centrum Kopenhagi, blisko parku
Tivoli przy ul. Kongensgade. Cała
konstrukcja nośna budynku była
skręcana na śruby. Dlatego wszelkie
połączenia musiały być wykonane
precyzyjnie. Realizacja trwała od
stycznia do maja 2016 r. Obecnie
są prowadzone prace wykończeniowe. Inwestycja została zrealizowana
planowo, a firma FELMAX otrzymała bardzo dobre referencje. Widząc
zadowolenie inwestora, złożyła propozycję wykonania ozdobnej bramy
wjazdowej do budynku Centrum
Kongresowego. Jest to propozycja
robocza. FELMAX oczekuje na decyzję inwestora.
Dobrze, że szczecińska firma FELMAX
tak świetnie radzi sobie na zagranicznych rynkach. Jest to bardzo dobra
wizytówka naszego regionu.

