Tisztelt Olvasó!
Szeretnénk megköszönni az előzetes bizalmat, a megtiszteltetést, hogy
kezébe vette ezt az
Önnek készült prospektust, mely azt a célt szolgálja, hogy átfogóbb képet
kapjon cégünk lelkületéről és hozzáállásáról.
Nagy hangsúlyt fektettünk és fektetünk a mai napig cégünk alapítása óta
(2006) a vevői elégedettségre,
legfontosabb számunkra a Megrendelő
elképzelése, álma, elvárása, vágya. Mindig is arra törekedtünk, hogy a
Megrendelő célkitűzéseit a lehető leghatékonyabb megoldásokkal valósítsuk
meg mind határidőben, mind minőségben és költséghatékonyságban.
Legyen szó tervezésről, építésről vagy gyártásról, mint látni fogja a kedves
Olvasó, elég széles spektrumát fedjük le az építéssel kapcsolatos
munkáknak és gyártási termelési folyamatoknak. Cégünk a megbízásoknál a
megrendelői igények maximális kiszolgálásához igazodva
oldja meg a feladatokat szem előtt tartva a Megrendelő érdekeit, hogy az
elkészült munka híven tükrözze az elvárásokat, vagy még felül is múlja
azokat!
Nem elnyerni szeretnénk a kedves Olvasó, leendő Megrendelő bizalmát,
hanem kiérdemelni!
Reméljük útmutatásként szolgál eme cégismertető, melyben a teljesség
igénye nélkül sorakoztattuk fel
partnereinket, akikkel mind a mai napig
kapcsolatban vagyunk! A kedves Olvasó személyében sem csak egy
Megrendelőt kívánunk megszólítani, hanem egy leendő hosszú távú partnert,
barátot, mely kapcsolat a kölcsönös bizalomra épül!

Köszönettel:
Dibáczi Barnabás
Ügyvezető Igazgató

ACÉLSZERKEZETI MUNKÁLATOK
Cégünk sok éves tapasztalattal vállalja komplex acélszerkezetek, csarnokok, acélszerkezetű
pódiumok teljes körű kivitelezését a tervezéstől a kulcsrakész átadásig, a figyelem középpontjában
tartva a megrendelői igényeket valamint költséghatékony megoldásokat. Mindezt úgy, hogy a
minőség és a megrendelői megelégedettség ne csak mint cél, hanem az átadáskor kézzel fogható
produktum legyen, valódi érték szülessen.Amennyiben bontani vagy bontás után újra felépíteni
szeretné acél vázszerkezetét vagy csarnokát, mi teljes körűen lebonyolítjuk.

Megrendelőink a teljesség igénye nélkül:
Mettex Kft. (csarnok generálkivitelezés Ócsa)
Handel-Bau Kft. (csarnok épület toldás, kamion beálló, pódiumok autóalkatrész gyár, Mór)
Handel-Bau Kft. (mosó berendezés acél tartószerkezet Felni gyár, Tatabánya)
Flora Hungaria Kft. (külső árusító szín generálkivitelezés)
Nagoya Kft. (csarnok generálkivitelezés, Dunaharaszti)
HungaroControl Zrt. (acél tornyok generálkivitelezése)
T-Systems Magyarország Zrt. (aggregátor podeszt Hódmezővásárhely, klímaberendezés acél
pódium, Győr)
California Coffee Company (acélszerkezetű galériák, Kálvin center, Bazilika, Budapest)
Indra Navya Norvégia (acél és alumínium szerkezetek kameratartókhoz légi
forgalomirányításhoz)
Jotron AS Norvégia (antennatartó szerkezetek légi forgalomirányításhoz)
Ghibli Logisztikai Kft. (raklaptároló acélszerkezet generálkivitelezés)
Auchan Magyarország Kft. (előtetők, fedett tárolók, Törökbálint, Budakalász, Fót)
EP Etalon Kft. (fedett, zárt és nyitott tároló építése, Körmend)
Csercsics Kft. (épületbontás bútorlap gyár, Szombathely)
Eispro Kft. (acél tetők, Törökbálint)
Vasi Tandem Kft. (Kormányablak akadálymentesítő rámpa Szentgotthárd)
Oltalom Karitatív Nonprofit Szervezet (acél galéria, Budapest, Dankó utca, akadálymentesítő
rámpa, Nyíregyháza)
Swietelsky Magyarország Kft. (acélszerkezetek)
Álmodja meg az épületét és cégünk megépíti Önnek! Ne foglalkozzon a kivitelezés
bonyodalmaival, bízza ránk akár a tervezéstől az átadásig és mi garantáljuk, hogy azt fogja
kapni, amit megálmodott, vagy amit még álmában sem gondolt!
Projektjét, beruházását a minőségre és az igényességre nagy hangsúlyt fektetve valósítjuk
meg!

ÉPÜLET KARBANTARTÁS
Cégünk sok éves tapasztalattal rendelkezik épület karbantartás területén. Gyorsak és precízek
vagyunk a megrendelői igényeknek és határidőknek a szigorú figyelembe vételével. Nem akadályozva
a forgalmat, üzemelést, célunk, hogy minél hamarabb elhárítsuk, kijavítsuk az észlelt gondot okozó
problémát a megrendelő legnagyobb megelégedettségére. Vállaljuk az épületek épületvillamos
karbantartását, gépészeti karbantartását, szerkezeti karbantartását.

Megrendelőink a teljesség igénye nélkül:
-

ÓKK Csillaghegy (Közösségi Ház)
ÓKK Békásmegyer (Közösségi Ház)
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
Köztársasági Elnöki Hivatal
Auchan Magyarország Kft. (Csepel, Savoya Park, Törökbálint, Budaörs, Fót és Budakalász)
Porsche Hungária Kft. (Parts Center, Budaörs)
Extreme Digital Zrt.(Törökbálint, Campona Budapest)
Frigo Érd Kft. (hűtőház és irodaépület, Érd)
DM Hungária Kft. (raktárbázis, Törökbálint)
Kiving Kft. (OPNI állagmegóvás)
Gilda Power Kft. (Allee bevásárlóközpont, Budapest)
Next Kft. (Museum Hotel)
Handel-Bau Kft. (autóalkatrész gyár Mór, Budapest)
Eispro Kft. (Törökbálint)
Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft.
Strabag Zrt. (székházak, Budapest)

Mottónk: “Épülete ne probléma legyen, hanem a megoldások, a hatékony termelés
forrása és az Ön szolgálatában álljon a nap 24 órájában!”

ÁTALAKÍTÁS, FELÚJÍTÁS, FUNKCIÓVÁLTÁS, ARCULAT
Üzlethelyiségek, irodák, vendéglátó, kiszolgáló egységek átalakítása, korszerűsítése,”fit out” generál
kivitelezése. Hogy munkáját,
partnereit, vendégeit a legnagyobb kényelemben fogadhassa és a legoptimálisabb környezetben
végezhesse munkáját. Munkáinkat a
megrendelői igényeknek megfelelően, minőségi kivitelben végezzük.

Megrendelőink a teljesség igénye nélkül:
ÓKK Csillaghegy (Közösségi Ház)
ÓKK Békásmegyer (Közösségi Ház)
Törökbálinti Városgondnokság (Zimándy Ignác Általános Iskola átalakítás, Bálint Márton
Általános és Szakközépiskola felújítása)
TMX Mobile Kft. (Huawei szerviz központ, Budapest)
Váci út 33 irodaház (irodák, komplett emeletek átalakítása)
Dome Kft. (iroda átalakítás, kialakítás)
Extreme Digital Zrt. (szerviz átvevő pont kialakítás, Budapest)
T-Systems Magyarország Zrt. (szervertermek: Hódmezővásárhely, Debrecen, Győr,
Kecskemét, Mosonszolnok, Sopron, Budapest)
Auchan Magyarország Kft. (Törökbálint, Budakalász, Szigetszentmiklós, Fót, Budaörs)
Magánházak, lakások, társasházak felújítása
California Coffee Company (Kálvin Center, Bazilika, Budapest)
Non Loso Kávézó (Bazilika, Budapest)
Next Kft. (Museum Hotel átalakítása, felújítása)

Mottónk: “Hogy a tér, amiben idejét tölti, ne csak körül vegye, hanem benne, vele
éljen, a része legyen!”

KERÍTÉSEK, KOVÁCSOLT JELLEGŰ ÉPÜLETELEMEK,
KAPUK, LÉPCSŐK, KORLÁTOK, ELŐTETŐK, HIDAK ÉS
BEJÁRÓK, PADOK, BUSZVÁRÓK, PARKOLÁST SEGÍTŐ ÉS
GÁTLÓ ELEMEK STB.
Sok tapasztalattal és referenciával rendelkezünk épületlakatos szerkezetek gyártása terén is. Itt is
nagy hangsúlyt fektetve a minőségre, esztétikai kivitelre és a vevői megelégedettségre ár-érték arány
tekintetében is! Igyekszünk minden olyan technikai megoldást véghez vinni, mely segíti
megrendelőink képzeletének kiaknázását! Megtervezzük, legyártjuk, felszereljük, beépítjük.
Nyugodtan engedje el a fantáziáját és mi segítünk megvalósítani, megtalálni az Ön számára elképzelt
kivitelt, a lehetőségeknek csak a fantázia szab határt!

Megrendelőink a teljesség igénye nélkül:
-

ÓKK Csillaghegy
ÓKK Békásmegyer
Törökbálinti Városgondnokság
Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft.
Budaörs Önkormányzat
Magánszemélyek (Az ország több pontján)
Auchan Magyarország Kft.
Mettex Kft.
Handel-Bau Kft.
Frigo Érd Kft.
Spot Hungária Kft.
Indra Navya Norvégia
Jotron AS Norvégia
HungaroControl Zrt.
Kensai Konferencia Kft.
Eispro Kft.
Trendwall Kft.
Flora Hungaria Kft.
Mettex Kft.
Pyramidalis Bt.
Inda Nyugat Kft.
Lemon Kert 2013 Kft.

Mottónk: “Hogy otthona és környezete a saját valóságát, stílusát tükrözze vissza!”

REKLÁM ÉS VÉGSŐ ARCULAT TELJES KÖRŰ KIVITELEZÉSE
AZ ELSŐ CSAVARTÓL AZ ÁTADÁSIG!
Sok éves tapasztalattal vállaljuk komplex egységek és reklámhordozók kivitelezését tervezéssel és
teljes körű kivitelezési és gyártási folyamatokkal együtt. A reklámhordozók és berendezési tárgyak
legyártásával, felületbe, környezetbe integrálásával, szakágak bevonásával és vezetésével együtt.
Gördülékeny és gyors munkavégzéssel mind a megrendelő mind pedig a végfelhasználó
megelégedettségének kiérdemlésére! Mondja el igényeit és mi ahhoz igazítjuk a valóságot!

Megrendelőink a teljesség igénye nélkül:
-

ÓKK Csillaghegy (Közösségi Ház külső arculat)
TMX Mobile Kft. (Huawei szerviz központ, Budapest)
Inda Nyugat Kft. (futómű gyár, Szombathely)
Lauritzen Instore Kft. (Coca-Cola Mikulás kamion, Pop Up Store)
Pozitron-2003 Kft. (Shell benzinkutak Pilonok, Totemek)
Állami beruházások projekt táblái
Plastic Design Média Kft. (reklámhordozók)
Kis és közepes vállalkozások Reklámtáblák, világító dobozok

Mottónk:

“Hogy

mindenki számára érthető és jól látható legyen arculata, stílusa,

igényessége, tükrözve életfelfogását és dinamizmusát! “

EGYEDI JELLEGŰ ACÉL KÉSZ- ÉS FÉLKÉSZ TERMÉKEK,
BÚTOROK, KIEGÉSZÍTŐ ELEMEK, TERMELÉST SEGÍTŐ
EGYEDI BERENDEZÉSI TÁRGYAK
Mondja el nekünk, mire van szüksége és mi kitaláljuk, megtervezzük és legyártjuk! Készítsen listát
kívánságairól és nem marad el az eredmény. Sokéves tapasztalattal rendelkezünk kiegészítő
szerkezetek gyártásával mind az ipar területén (gyártást segítő berendezések, termelést segítő
gyorsító elemek), mind pedig környezeti munkahelye tekintetében, hogy az ésszerűség, a dizájn és a
funkcionalitás jegyei egy termékben megjelenjenek. Az egyszerű polcoktól, tárolóktól a komplex
mechanikai alkatrészeket is tartalmazó berendezésekig legyen az kicsi vagy több tonnás szerkezet!

Megrendelőink a teljesség igénye nélkül:
ÓKK Csillaghegy (belső és külső berendezések, épületelemek)
ÓKK Békásmegyer (belső berendezések, épületelemek)
Auchan Magyarország Kft. (minden, ami a kereskedelemhez és a vásárló elégedettségéhez és
logisztikához elengedhetetlen)
Mettex Kft. (gépházak sorozatgyártása Németországba)
Remis Hungária Kft. (polcrendszer sorozatgyártása)
Handel-Bau Kft. (autó alkatrész gyár kiszolgáló, termelést segítő eszközök, tárolók stb.)
Frigo Érd Kft. (hűtő csarnok, feldolgozó üzem és logisztika kiegészítő egységei)
Spot Hungária Kft. (légi forgalomirányítás speciális egyedi berendezések gyártása)
Indra Navya Norvégia (légi forgalomirányítás speciális egyedi berendezések gyártása)
HungaroControl Zrt. (légi forgalomirányítás speciális egyedi berendezések gyártása)
Kensai Konferencia Kft. (konferencia rendszerek egyedi berendezései, display állványok,
sorozatgyártott asztali csatlakozók)
Lauritzen Instore Kft. (installációk, promóciók, design és arculat elemei)
Sonax autókozmetika (üzlet berendezések Inox szerkezetekből, bevásárló központok,
Budapest)
Eispro Kft. (termelést segítő eszközök és berendezések)

Mottónk: “Megtervezzük, legyártjuk, hogy Önnek csak használnia kelljen a
megálmodott berendezési tárgyat, legyen szó a munkahelyéről vagy közvetlen
lakókörnyezetéről.”

SPECIÁLIS MÉLY- ÉS MAGASÉPÍTÉS, SZAKÉPÍTÉS
Forduljon hozzánk bizalommal amennyiben bármilyen komplex kivitelezési odafigyelést és kivitelezési
előrelátást igénylő munkája van!
Tapasztalattal és referenciákkal rendelkezünk e szakterületen is. Legyen szó támfalról, járdáról,
közterületi munkákról - csatornarendszerek,
víz átereszek, út átvágások, térburkolatok, sportpályák építése és felújítása, függőfolyosó felújítások,
épület bontás, állagmegóvás. A feladatok
komplex lebonyolítását vállaljuk a kezdetektől a befejezésig!

Megrendelőink a teljesség igénye nélkül:
ÓKK Csillaghegy (játszótér kialakítás, park kialakítás)
Törökbálinti Városgondnokság (járdák, közterületi munkák, buszvárók, KRESZ Park,
vízelvezetés)
Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. (Nyéki Imre uszoda fejlesztés, Köbölkúti Általános Iskola
Sportpálya)
Budaörs Önkormányzat (járdák, közterületek burkolatai, akadálymentesítés)
Budapest, Bartók Béla út társasház (függőfolyosó felújítás)
Budapest, Dob utca társasház (függőfolyosó felújítás)
Budaörs, Domb utca társasház (korlátok, támfalak)
Kiving Kft. (OPNI állagmegóvás, Gyámolítás Ducolatok több ezer m2-en)
Alfa Development Kft. (Kálvin Center befejező speciális munkálatok)
Flora Hungaria Kft. (acélszerkezeti munkálatok)
Mettex Kft. (acélszerkezeti és térburkolási munkálatok)
Nagoya Kft. (térburkolási munkálatok)
HungaroControl Zrt. (speciális alapozások, térburkolási munkálatok)

Mottónk: “Mindegy, hogy alacsony vagy magas! Kicsi vagy nagy! Készséggel állunk
rendelkezésére, legyen a feladat hegyen vagy sík terepen, a földszinten vagy toronyház
tetején!”

SPECIÁLIS
TERMELÉS
KIALAKÍTÁSA

ÉS

GYÁRTÓ

ÜZEMRÉSZEK

Nagy tapasztalattal vállaljuk csarnok és üzemrészek termelésátalakulási és funkcióváltással
kapcsolatos igényeinek teljes körű megoldását. Pódiumok, elszeparált üzemrészek, tiszta terek,
„Meeting Room”, speciális feldolgozó helyek kialakítását, ahol a funkció találkozik a praktikummal és a
minőségi követelménnyel, szeparálhatóság, tisztaság és egyéb előre meghatározott követelmény
betartásával kapcsolatban! Cégünk kompletten vállalja a legelső beton vágástól a gépészet
kialakításáig legyen szó fűtésről, hűtésről, por- vagy zajmentes területről vagy speciális igényeknek is
megfelelő tisztántartásról!

Megrendelőink a teljesség igénye nélkül:
- Cora Hipermarket Kft. (húsfeldolgozó, pékség hűtő és szárazanyag raktár, menza konyha)
- Auchan Magyarország Kft. (raktározás és azok kiegészítő berendezései)
- Handel-Bau Kft. (tisztatér, hegesztő részleg, forrasztó állomások mosó és savazó blokkok,
dohányzók, „Meeting room”-ok)
- Mettex Kft. (gyártó és összeszerelő üzemrészek)
- Frigo Érd Kft. (húsfeldolgozó részleg kialakítása)
- T-Systems Magyarország Zrt. (szervertermek)

Megrendelői és minőségi követelményeit mondja el nekünk és mi segítünk a legjobb
megoldás kivitelezésében!
Mottónk: “Csak a teljesség igényével foglalkozzon, a részletekre mi figyelünk!”

SZEMCSESZÓRÁS
Egyik fő tevékenységünk a homokfúvás és szemcseszórásos felületkezelés, melyet tapasztalattal
rendelkező munkatársakkal végzünk a kedves Megrendelő igényei szerint, hogy a vevő mindig
elégedetten távozzon a termékével.
Cégünk nagyvállalatok anyagainak felületkezelésével foglalkozik, de készséggel állunk rendelkezésre
kisvállalkozók és magánszemélyek
egyedi megrendelésére is! Igyekszünk mind határidőben mind minőségben, és nem utolsósorban
árban is a legmegfelelőbb szolgáltatást
nyújtani Megrendelőink felé.
•

•

Két szabadsugaras szemcseszóró munkaállomás, befogadási képességük:
- 4180x3000x2400 mm
- 6090x3760x2500 mm
Egy mobil szemcseszóró kompresszor

Kamra méretünk lehetővé teszi nagyobb méretű tárgyak (autó, futómű stb.) szemcseszórását is.
Revés, korrodált festett fémfelületek szennyeződéseinek eltávolítását szabadsugaras technológiával
végezzük.
A szemcse vagy homokszórás technológia: nagynyomású levegővel acélszemcséket vagy egyéb
szemcsés anyagokat szórunk a felületre.
Kiválóan alkalmas a technológia felület előkészítésre megmunkáláshoz, homogén felületek
kialakítására, felület érdesítésre, speciális felület létrehozására.
A nagy tisztaságú homokszemcse rozsdamentes és színesfémek felület megmunkálására is kiválóan
alkalmas.

SZINTEREZÉS
Elektrosztatikus porfestés
Cégünk nagy hangsúlyt fektet a Megrendelői igények kielégítésére mind rugalmasság, mind minőség
és árképzés tekintetében is.

Az elektrosztatikus porszórás előnyei:
- környezetbarát technológia, nem jut káros anyag a környezetbe
- a költséghatékonyabb felületkezelési eljárások közé tartozik
- nincs száradási idő
- időtálló, kültéri festékkel UV sugárzásnak is ellenáll
- beégetés után szállítható, azonnal rakodható
A RAL színskála szerinti összes szín rendelhető a Megrendelő igényei szerint.

Minőségpolitikai nyilatkozat

Társaságunk fontos célkitűzése partnereink megelégedettségének biztosítása, és ezzel együtt
Tevékenységünk folyamatos fenntartása.
Társaságunk törekszik a gyártói és építőipari piacon elfoglalt helyének megtartására és lehetőség
szerinti növekedésére.
Ezek a célkitűzések csak akkor érhetők el, ha versenyképes, hibátlan gyártási és kivitelezési
szolgáltatást nyújtunk partnereink számára a
szerződésekben vállalt kötelezettségeink
maradéktalan betartásával. Ezért rugalmasan alkalmazkodunk partnereink elvárásaihoz és igényeihez,
feladatainkat mindenkor magas színvonalon teljesítjük. Mindent megteszünk azért, hogy a velünk
kapcsolatba került megrendelők feltétlen megbízható és korrekt partnert találjanak bennünk. Akik
maradéktalanul odafigyelnek a megrendelői igények betartására.
A célkitűzések megvalósítása érdekében olyan eredményes minőségirányítási rendszert kívánunk
működtetni, amely garantálja szolgáltatásaink állandó, kifogástalan minőségét, folyamatos fejlesztését,
s ennek következtében partnereink megelégedettségét.
Társaságunk vezetősége felelősséget vállal azért, hogy a gyártási és kivitelezési tevékenységét az
érvényes jogszabályi és hatósági előírásoknak megfelelően, ellenőrzött és felügyelt körülmények
között végezze. Ehhez biztosítja a szükséges erőforrásokat és feltételeket.
Valamennyi alkalmazottunk felelős saját munkája minőségéért, a hibás gyártások, szolgáltatások
megakadályozásáért, illetve a nem megfelelően végzett tevékenység megszüntetéséért.
Hosszútávú együttműködési kapcsolatot kívánunk kialakítani mindazokkal a beszállítóinkkal, amelyek
azonosulnak cégünk célkitűzéseivel.
A minőség fenntartása és fejlesztése érdekében a vezetőség minden szinten támogatja a folyamatos
képzést és önképzést.
Állandóan törekszünk szolgáltatásaink, szervezetünk és tevékenységeink fejlesztésére is.
Elvárjuk, hogy minden munkatársunk személyes tudásával és felelősségével járuljon hozzá a Fenti
minőségpolitika megvalósításához és
Társaságunk sikeréhez.
Kelt: 2014.02.24.

Dibáczi Barnabás
Ügyvezető Igazgató

„ Álmodja meg a világát,
a többi a Mi dolgunk!”

„ Az ember úgy dolgozzon, hogy
szórakoztassa a jó Istent. És az pedig
örökkévaló, és fenntartja és kormányozza
ezt a világot, ha őt sikerül szórakoztatni,
akkor az egész világ

kapott valamit.”

