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Az álmoskönyv szerint a kor csak egy 
szám… egy cég esetében ez egy bazi nagy 
szám… Mennyi minden fér bele ebbe  
az izgalmas, néha nehéz, néha felemelő, 
büszkeségre mindenképpen szerénytelen-
ség nélkül okot adó, kihívásokkal teli  
három évtizedbe? 

A cég története röviden, csak címszavakban:  
 � 1991 – az alapítás éve, a widia márkanév alatt 
futó kések kizárólagos magyarországi forgal-
mazási joga, magyarországi élezőbázis kiala-
kítása;

 � 1993 – kötészeti gépek szervizelése, a cég lét-
számának bővítése szerviztechnikusokkal;

 � 1995 – több európai gép- és segédanyag-forgal-
mazó képviselete (ld. www.kemenyfem.hu);             

 � 2000 – saját tulajdonú 1000 m²-es ingatlan;
 � 2004 – Horizon gépek szervizképviselete, al-
katrészellátás;

 � 2010 – élezési és szerviztevékenység bővítése, 
a cég létszámának bővítése, gépi beruházások;

 � 2020 – a Horizon cég kizárólagos magyaror-
szági kereskedelmi képviselete.

Magyarországon több mint 1200 ügyfél, a 2600-
as darabszámot meghaladó szervizelt gép, a ma-
gas minőségű késélezési igényeket minden szem-
pontból kielégítő élezési szolgáltatás és szakmai 
tanácsadás, legyen szó karbantartásról, áttelepí-
tésről, üzembe helyezésről. Mindez jól összeszo-
kott, felkészült, hosszú távon gondolkozó csapa-
tot igényel.

A Keményfém Kft. rendelkezik egy a fent fel-
sorolt igényeket kielégítő, mindenre megoldást 
kereső csapattal. 

A lehetetlent azonnal megoldjuk, a csodákra 
néha talán három napot is várni kell…

A cég és az elmúlt harminc sikeres év történe-
te egybeforr Faragó István és Marczinkó Katalin 
hozzáértő, minden esetben az emberi szempon-
tokat előtérbe helyező vezetési gyakorlatával.

Faragó István neve megkerülhetetlen az egész 
magyar nyomdaipar elmúlt évtizedeinek történé-
seiben. Hosszú évek óta a PNYME elnökségi tagja, 
a mindenkori karbantartói szimpóziumok elhi-
vatott támogatója, dr. Vámos György-díjjal elis-
mert, hihetetlen szakmai tudással rendelkező, 
ám mindenekelőtt csupa nagybetűvel EMBER.

Jubilál a Keményfém Kft.
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Marczinkó Katalinról talán kevesebb szó esik, 
soha nem szeret előtérbe kerülni, de higgyék el, 
a gazdasági biztonságra vasszigorral ügyelő, a 
szürke hétköznapok zökkenőmentes, hibátlan 
működéséről gondoskodó pénzügyi, gazdasági 
szakember ugyanolyan fontos egy hosszú távon 
gondolkodó cég életében. 

Ők ketten építettek maguk köré egy olyan csa-
patot, amelyről személyes tapasztalat alapján 
bátran kijelenthetem, hogy a Keményfém Kft. 
inkább egy nagy család, mint munkahely. Jó ide 
bejönni…

A 25 munkatárs a mindennapokban összeszo-
kott egységként, legjobb tudása szerint szolgálja 
ki a Gutenberg-galaxist. 

Az ügyfelek nem számok és adatbázis, hanem 
esetenként évtizedes kapcsolatok, ahol tudjuk 
kinek merre halad az élete, mindig van idő arra, 
hogy meghallgassuk egymást és ebben a foko-
zatmentesen gyorsuló kibervilágban is számít a 
személyes jelenlét.

Hisszük, hogy a jó arányokat eltalálva tökéle-
tesen megférhet egymás mellett a csúcstechno-

lógia, a teljesen automata, a robotika vívmányait 
is okosan felhasználó géppark a berendezéseket 
kiszolgáló jelen tudásunk szerint még nélkülöz-
hetetlen emberi kezelőszemélyzettel. Az, hogy 
ez az arány kinél hogyan alakul, minden eset-
ben az adott feladat, munka, megrendelés szabja 
meg. 

Kedves ügyfeleink, hogy mit szeretnének – Önök 
tudják –, hogy ezt hogyan lehet megvalósítani…, 
nos, ennek a nem kis feladatnak a megvalósítá-
sában vagyunk már harminc éve, és leszünk még 
reményeink szerint hosszú-hosszú évtizedekig 
szolgálatukra segítő tanácsainkkal, céljaiknak 
megfelelő gépparkkal, a nyomdaipari technika 
aktuális trendjeit figyelő, folyamatosan fejlődő 
szakismeretünkkel.

Köszönjük eddigi bizalmukat és megtisztelő 
megrendeléseiket!

Várjuk – ahogyan harminc éve megszokhatták – 
kérdéseiket, kéréseiket, megrendeléseiket a jól is-
mert elérhetőségeinken. Keressenek bennünket 
bizalommal!


