HANSA

Célunk a Megrendelői igények maximális kiszolgálása,
magas minőségi és esztétikai színvonalon, versenyképes
árakkal.
Ennek szellemében indítottuk el családi vállalkozásainkat,
melyek fokozatosan és dinamikusan fejlődnek, mindezt
jól mutatja az árbevétel növekedése, valamint a visszatérő
– elégedett – Megrendelőink száma.

TARTALOMJEGYZÉK
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VENTRADE International Épületgépészeti,
Környezetvédelmi Kereskedelmi Kft.
bemutatkozó levele
Teljes körű épületgépészeti kivitelezés
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GEVENT Magyarország Légtechnikai,
Kereskedelmi Kft.
Ventilátorok, légkezelő berendezések értékesítésével
foglalkozó cégünk
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FQ Plusz Kft.
Légcsatorna gyártó cégünk
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Hansa Fővállalkozó és Mérnöki Iroda Kft.
Bonyolítás és projektmenedzsment

HANSA

VENTRADE International
Épületgépészeti,
Környezetvédelmi
Kereskedelmi Kft.

CÉGBEMUTATÓ

TELEPHELY:

1116 Budapest, Bazsalikom u. 58.
ADÓSZÁM:

11774787-2-43
CÉGJEGYZÉKSZÁM:

01-09-676071

TULAJDONOS, ÜGYVEZETŐ:

Pintér István, Végvári Péter

A TELJESSÉGRE TÖREKEDVE ÉS A
KOMPLEX IGÉNYEK KIELÉGÍTÉSÉNEK ÉRDEKÉBEN:
Célunk a Megrendelői igények maximális kiszolgálása, magas minőségi és esztétikai színvonalon, mindig figyelemmel kísérve a piacokat.
Ennek szellemében indítottuk el vállalkozásainkat, melyek fokozatosan és dinamikusan fejlődnek, mindezt jól mutatja az árbevétel növekedése, valamint a visszatérő – elégedett – Megrendelőink száma.

TELEFON:

+36 1 209 1109
FAX:

+36 1 209 1149
E-MAIL:

Tevékenységeink:

WEBOLDAL:

Szállodák, gyártócsarnokok, irodaházak, iskolák és egyéb létesítmények
teljeskörű épületgépészeti kivitelezése:

ventrade@ventrade.hu
www.ventrade.hu

víz- és csatornahálózatok,
gázrendszerek,
kazánházi és fűtési rendszerek,
	használati melegvízellátás, szaniter technológia,
légtechnikai rendszerek,
hűtési rendszerek,
	speciális technológia rendszerek
(por-részecske szállítás),
	konyhatechnológiai rendszerek kiépítése,
beszabályozása, telepítése, illetve ezen rendszerek
tisztítása, javítása.

A

Ventrade Kft. 1998 óta Budapesten működik,
fő profilja az ipari, légtechnikai, gépészeti
rendszerek tervezése, kivitelezése, a rendszerekhez szükséges elemek gyártása, forgalmazása, szakszerű beüzemelése, szervizelése.

Munkánk során a felhasznált anyagokat az
igényeknek megfelelően biztosítjuk a hagyományostól a legkorszerűbbig, az általánostól
a legmagasabb igényeket kielégítőig.
Az építőipari beruházások épületgépészeti
munkanemének keretében az ország bármely részén, illetve a környező országokban
jelen vagyunk alvállalkozóként, illetve fővállalkozóként egyaránt.
Feladataink maximális teljesítésében nagy
segítséget nyújtanak a már jól bevált, minősített alvállalkozókból kialakított „bedolgozói rendszer”, amelyek alkalmasak saját
kapacitásunk szükség szerinti kiegészítésére.
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Árbevétel

Fővállalkozói tapasztalatunk és az alvállalkozói rendszerünk
révén létrejött az a stabil és megbízható gazdasági, magas
színvonalú szellemi és technikai bázis, mely megbízóinknak
is megfelelő és megnyugtató garanciát nyújt a minőség és a
határidő követelményeknek betartásához.

2017

1.849.482
e Ft

2016
2015
1.256.471
e Ft
1.200.870
e Ft

2014

1.230.878

e Ft

Nagyobb
Megrendelőink:

2013

730.657
e Ft

2012

688.788
e Ft

Meto Építő Zrt.
DVM Construction Kft.
West End Zrt.
Skanska Építő
Magyarország Kft.
Bernecker Kft.
Continental Automotive
Hungary Kft.

Ventrade Kft. jövőjét a kvalifikált
munkaerő foglalkoztatásában, a
minőségi munkák és a Megrendelő érdekeinek előtérbe helyezésében látjuk.
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Nagyobb beszállítói
partnereink:
Merkapt Zrt.
Marketbau-Remeha Kft.
VTS Kft.
Airvent Zrt.
Mefa Kft.
Lambda Systeme Kft.
Wavin Kft.
Szatmári Kft.
LINDAB Kft.

Alkalmazottaink és szerződött alvállalkozóink több éves, folyamatosan fejlődő szakmai
tudással rendelkeznek, mely a fent említett
minőségi termékek forgalmazásával és a
pontos szállítással együtt a vevőink elégedettségét szolgálja.

„A szolgáltatás színvonalának erősítése,
valamint az egyéb tevékenység szélesítése
igényelte egy új koncentrált
telephely kialakítását.”

Társaságunkat gépészmérnökök, gépésztechnikusok, építésvezetők, szerelők,
raktáros- és árufuvarozó, valamint egyéb
irodai adminisztrációs feladatokat ellátó
2006 év végén költöztünk jelenlegi címünkmunkatársak alkotják.
re, melyben raktárbázis és a mérnöki, valamint az egyéb adminisztrációs tevékenységet
Cégünk dokumentált ügyviteli rendszer szolgáló technikailag jól felszerelt irodánk
szerint dolgozik, amelyben saját dolgozók működik.
és alvállalkozók biztosítják a létesítmények,
építmények megrendelő által megkövetelt Felhasználva tapasztalatainkat, a munkák
minőségben és határidőre történő megva- folyamatosságának biztosítása érdekében
lósításának prioritását az egyéb érdekekkel, fontosnak tartottuk az állandó használatú
szempontokkal szemben.
anyagokból raktárkészlet fenntartását.

Több gyártóval, forgalmazóval állunk szerződéses kapcsolatban, ezért kedvező árakon tudjuk
biztosítani a berendezéseket, szerelvényeket.
Általánosságban elmondható, hogy cégcsoportunk üzleti filozófiájának alapvető pillére, hogy az
általunk forgalmazott termékek, és egyéb munkák,
vállalások mellé teljes körű mérnöki szolgáltatást ajánlunk a tervezéstől a munka elvégzéséig.

(a teljesség igénye nélkül)

A

Az évek folyamán cégünk szoros kapcsolatot
alakított ki számos beszállítóval, melynek
köszönhetően olyan fizetési kondíciókat tudhat magáénak, melyeket a munkák fizetési
ütemezésében és finanszírozásában is érvényesít. Így a megfelelő tőke mellett biztos
beszállítói háttér garantálja, hogy a Ventrade
Kft. megbízható partner lehessen.

A raktárkészlet és a kivitelezés munkáinak
összehangolásában nagy szerepe van vállalatirányítási rendszerünknek, mely végigköveti az
anyagok útját, az árajánlat elkészítésétől azok
beépítéséig. Ennek köszönhetően a vezetőség
gyors és biztos döntéseket hozhat.

„Minőségpolitikánkat a
Megrendelőink lehető legmagasabb
színvonalon történő kiszolgálása,
Cégeink megbízhatósága
és a munkánkra való igényesség
jellemzi.”

Az új telephely létrehozásával egyidőben
növeltük gépkocsiparkunk és a szakképzett
munkatársaink számát.

7

REFERENCIA LISTA
Promenade Garden
Megrendelő: DVM Construction Kft.

légtechnikai munkálatai
2017

365.000.000 Ft

Mill Park Irodaház fitout
Megrendelő: Skanska Epito Magyaro. Kft.

épületgépészeti munkálatai
2017

495.000.000 Ft

Skanska Irodaház Cofidis bérlemény
Megrendelő: Meto Építő Zrt.

épületgépészeti munkálatai
2017

98.000.000 Ft

MTA Q3 épület
Megrendelő: Meto Építő Zrt.

légtechnikai kivitelezés
2016

335.000.000 Ft

Budapest Hotel DiVerdi
Megrendelő: Palermo Properties

épületgépészeti munkálatai
2015-2017

550.000.000 Ft

Budapest Mediso gyártócsarnok
Megrendelő: Bernecker Kft.

épületgépészeti munkálatai
2015-2016

154.000.000 Ft

Karzol Trans Iogisztikai központ
Megrendelő: Meto ÉpÍtő Zrt.

épületgépészeti munkálatai
2016

85.000.000 Ft

Práter utca 98 lakásos társasház
Megrendelő: Bernecker Kft.

épületgépészeti munkálatai
2016

155.000.000 Ft

Medihotel Siófok
Megrendelo: Újlaki Építő Kft.

épületgépészeti munkálatai
2015-2016

128.500.000 Ft

Rétság Urbán és Urbán gyártócsarnok
Megrendelő: Urbán es Urbán Kft.

épületgépészeti rekonstrukció
2014-2016

163.000.000 Ft

Budapest Hotel Prestige
Megrendelő: Meto Építő Zrt.

légtechnikai munkálatai
2014-2015

98.000.000 Ft

Budapest Lánchíd Palota
Megrendelő: Tótok Kft.

épületgépészeti szerelés
2014

92.700.000 Ft

Budapest, West End hűtőgépház
Megrendelő: West End Zrt.

épületgépészeti rekonstrukció
2014

43.000.000 Ft

UGIS irodák Róbert Károly irodaház
Megrendelő: Újlaki Építő Kft.

épületgépészeti munkálatai
2013-2014

Jászplasztik 27. és 28. gyártócsarnokok
Megrendelő: Prorex Kft.

légtechnikai munkálatai
2013

Sikonda Wellness Hotel
Megrendelő: Tótok Generálkivitelező Kft.

épületgépészeti kivitelezés
2013

105.000.000 Ft

Continental ’C’ es ’E’ csarnokok
Megrendelő: Bernecker Kft.

épületgépészeti szerelés
2013

225.000.000 Ft

Flórián Üzletközpont felújítás
Megrendelő: ÁltalÁnos Építő Kft

épületgépészeti munkálatai
2012-2013

267.500.000 Ft

Dunakeszi Urbán és Urbán Ostyaüzem
Megrendelő: Urbán és Urbán Kft.

épületgépészeti munkálatai
2012

110.000.000 Ft

Ugis irodaszint kialakítása Róbert Irodaház
Megrendelő: Optimax Építő Zrt.

épületgépészeti munkálatai
2012

150.000.000 Ft

Mom park moziszintek átépítése
Megrendelő: WHB Építőipari Kft.

épületgépészeti munkálatai
2011

80.000.000 Ft

Etyek, Korda Stúdió Látogató Központ
Megrendelő: ARCADOM építőipari Zrt.

épületgépészeti munkálatai
2011

85.000.000 Ft

Westend Debenhams bérlemény
Megrendelő: Westend Zrt.

fűtés, hűtés, légtechnika
2011

42.000.000 Ft

Magna Helvécia gyártócsarnok
Megrendelő: Kész Építő Zrt.

épületgépészeti munkálatai
2011

70.000.000 Ft

Opál Hotel Gyöngyös
Megrendelő: Strabag MML Kft.

épületgépészeti munkálatai
2011

110.000.000 Ft

Szeged, Hotel Forrás szálloda
Megrendelő: Sky Builder Zrt.

épületgépészeti munkálatai
2010

255.000.000 Ft

Gödöllő Grassalkovich Kastély lovarda
Megrendelo: Reneszánsz Zrt.

légtechnikai kivitelezés
2010

70.000.000 Ft

Bonarka City Center Krakkó
Megrendelő: Arcadom Poland S.p.z.o.o

légtechnikai munkálatai
2009-2010

1.200.000.000 Ft

First Site Hotel Budapest
Megrendeloő: Arcadom Építőipari Zrt.

légtechnikai munkálatai
2009

185.000.000 Ft

Budapest Váci út 33. Irodaház
Megrendelő: Kész Kft.

légtechnikai szerelés
2009

SOTE Új Elméleti Tömb
Megrendelő: Arcadom Építőipari Zrt.

légtechnikai munkálatai
2008

395.000.000 Ft

Erzsébet Királyné útja 1/C Irodaház
Megrendelő: Sky Builder Zrt.

épületgépészeti munkálatai
2008

286.000.000 Ft
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NÉHÁNY
REFERENCIA KÉP

Bonarka City Center Krakkó légtechnikai munkálatai (1 200 000 000 Ft)

155.000.000 Ft
72.500.000 Ft

Jász-Plasztik ólompor elszívás

Westend hűtési hőközpont átalakítás

Continental kazánház

Continental E1, E2 épület

70.000.000 Ft
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LÉGTECHNIKA
Mérnöki Szolgáltató Kft.
TELEPHELY:

1116 Budapest, Bazsalikom u. 58.
ADÓSZÁM:

13162388-2-43
CÉGJEGYZÉKSZÁM:

01-09-721695

MŰSZAKI IGAZGATÓ:

Mádi Gyula
+36 30 458 2446
gymadi@legtechnikakft.hu
TELEFON:

+36 30 304 3215
E-MAIL:

iroda@legtechnikakft.hu

WEBOLDAL:

www.legtechnikakft.hu

CÉGBEMUTATÓ
TISZTELT LEENDŐ PARTNERÜNK!
Engedje meg, hogy az általunk képviselt Légtechnika Mérnöki Szolgáltató Kft.
elmúlt években elért eredményeit egy pár sorban bemutassuk Önnek.
Tapasztalatainkkal Partnereinket szeretnénk segíteni, kiszolgálni, annak érdekében, hogy olyan fontos területen, mint a légtechnika egy minőségi szolgáltatást kapjanak.

„Cégünk elsődleges tevékenysége a légtechnikai rendszerek kivitelezése
volt, de mivel nagy igény mutatkozott a már meglévő légtechnikai
rendszerek karbantartása, ezért bővítettük kínálatunkat és ehhez
kapcsoltuk a légtechnikai rendszerek tisztítását, fertőtlenítését.”

Ez az alábbi fő feladatokat jelenti:
	Légcsatornák állapotának felmérése, dokumentálása
	Légcsatorna-hálózat tisztítása, fertőtlenítése,
	Légkezelők, ventilátorok karbantartása, szükség szerint javítása,
	Hűtő- és fűtőkaloriferek tisztítása,
	Szűrők takarítása, szükség szerint cseréje,
	Fan-coil rendszerek karbantartása,
	Légtechnikai rendszerek mérése, beszabályozása,
	Régi épületekben tűzvédelmi csappantyúk utólagos beépítése,
	Műszaki tanácsadás, tervezés, kivitelezés
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Az épületüzemeltetés
szempontjából a felsorolt
feladatok elvégeztetését
motiváló tényezők:
	Egészségvédelem
	Tűzvédelem
	Biztonságtechnika
	Energia takarékos
felhasználása
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A jogszabály alkotók is felismerték a légcsatornák tisztításának fontosságát, ezért
2014-ben megszületett a 14 méternél magasabb házak és a konyhai rendszerek
kötelező tisztításának szabálya.

Fényképes beszámoló az
elvégzett munkáinkról

Az OTSZ honlapján megjelent54/2014 (XII.5.) BM rendelet előírja, az éttermi zsíros elszívó rendszereknél minimum fél évente ,míg a14 méternél
magasabb használati terű épületeknél minimum 3 évente a kötelező
szakszerű tisztítást. Az elvégzett munkáról részletes dokumentációt
kell készíteni.
Egészségvédelmi szempontból nagyon fontos a légcsatornák
tisztán tartása, mert ennek hiányában - ugyan láthatatlan módon -,
de elkezdheti mérgezni az épületben napi szinten tartózkodókat,
mely hosszú távon súlyos következményekkel járhat!
Pl. a klímaberendezéseket típustól függetlenül rendszeresen
kell ellenőrizni és tisztítani évente legalább egyszer, de ha
fűtésre is használjuk, akkor kétszer is ajánlatos elvégezni.
Ennek oka, hogy a készüléken nagy mennyiségű levegő
áramlik át, ami szennyezi a gép hőcserélőit. A hűtés
közbeni párosodástól pedig az elkoszolódott felületek
baktériumok táptalaja lehet. Ez befolyásolhatja a
készülék működését, amitől esetleg nem működik
megfelelően, tehát többet fogyaszt, vagy hamarabb
meghibásodik, így egészségre ártalmas levegőt
bocsájthat a légtérbe.
Az ott tartózkodóknak fáradságérzetet, általános ros�szullétet okozhat, mely allergiás betegeknél súlyosabb
tünetek kialakulásához is vezethet.
Tűzvédelmi szempontból a lerakódott szennyeződésekből fakadó gyulladás, a rendszer végigégését okozhatja.
Mivel a légcsatornák több emeleten keresztül haladva juttatják ki a használt levegőt az épületből, így egy elkoszolódott légcsatornában akár percek alatt elérhetnek a lángot az
emeleti szintekre is.
Energiatakarékosság szempontjából a lerakódott porréteg, a
megnövekedett ellenállások miatt, akár 10-15%-os energiatöbbletet
is eredményezhet. Ez éves szinten az üzemeltetésnél komoly költségeket jelenthet.

2017

Előtte

Utána

426.248
e Ft

Célunk, hogy követve a piaci folyamatok alakulását, egyre komplexebb szolgáltatást nyújtsunk partnereinknek, aki az összes légtechnikához kötődő kérdésükkel, problémájukkal
bátran fordulhatnak hozzánk, hiszen tudják, hogy mindenre kínálunk nekik megoldást
Köszönhetően a partnereink bizalmának, mára elmondhatjuk, hogy szinte minden területről
rendelkezünk referenciákkal. Kérjük tekintse meg referencia listánkat, így meggyőződhet
arról, hogy egy jól prosperáló, nagy tapasztalattal rendelkező cég lesz az Ön légtechnikai
partnere.

2016

227.500

Reméljük, hamarosan lesz alkalmunk az együttműködésre!
Szívélyes üdvözlettel:

e Ft

Dobó Tímea, asszisztens
iroda@legtechnikakft.hu

2015

82.198

Tapasztalataink és az alvállalkozói rendszerünk révén létrejött az a stabil és megbízható gazdasági, magas színvonalú szellemi- és technikai bázis, mely Megbízóinknak is megfelelő és
garanciát nyújt.
A konkurencia nagy részétől eltérően, nálunk jól képzett mérnöki háttér biztosított, ami garancia arra, hogy szakszerű munkát végzünk, legyen szó kivitelezésről, karbantartásról vagy
tisztításról.
Az összes említett munkafolyamathoz szükséges eszközparkkal rendelkezünk.

Árbevétel

Mádi Gyula, műszaki igazgató
gymadi@legtechnikakft.hu
06 30 / 458 24 46
Voit Patrick, karbantartás üzletág-vezető
pvoit@legtechnikakft.hu
+36 30 474 3528

e Ft

Vállaljuk a cégcsoportunk által épített,
illetve már meglévő légtechnikai rendszerek teljes körű, rendszeres karbantartását. Több évtizedes tapasztalattal
rendelkezünk a légtechnikai karbantartás
területén, kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal.
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Nagyobb Megrendelőink a teljesség igénye nélkül:
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REFERENCIA LISTA
Tisztítás

Coca-Cola HBC Magyarország Kft.	Coca-Cola HBC Mo. Kft. területén, konyhai elszívó légcsatorna hálózati tisztítás és fertőtlenítés
Univer Kft.	Univer területén üzemelő LK1 és LK2 légtechnikai hálózatok tisztítási munkája
METO-Építő Zrt.	OBI Barkácsáruház eladótéri területén üzemelő légtechnikai hálózat tisztítása
Lenergy Mo. Kft.	Szépia Bio Art Hotel területén üzemelő konyhai-, éttermi-, és fitness medencetéri légtechnikai hálózatok tisztítási munkája
AmRest Vendéglátó Kft.	Vecsés, Markec Central – KFC Étterem területén üzemelő konyhai-, technológiai elszívó légtechnikai hálózat tisztítási munkája
Unilever Magyarország Kft.	Unilever Mo. Kft. – keverő és porelszívó területek, légtechnikai hálózatok tisztítási és fertőtlenítési munkája
Coca-Cola HBC Mo. Kft.	Coca-cola Kft. – légtechnikai tisztítása és fertőtlenítése ASE, ASE2, CIP terem
Prorex Hungary Kft.	EBM Papst – Vecsés, nagy csarnok – Lámpatestek, kábeltálcák, csővezetékek külső felületi tisztítása, pormentesítése
R70 Invest Budapest Kft.	Bp. VII. kerület – R70 Irodaház területén üzemelő fitness terem befúvó-, és elszívó, valamint a konyhai-, technológiai elszívó
légtechnikai hálózat tisztítási munkája
GASTSZOLG Kereskedelmi-Vendéglátó és Szolgáltató Kft.	Bp. XII. – Konyha Étterem területén üzemelő konyhai elszívó légtechnikai hálózat tisztítási munkája
COM PARK Ingatlanberuházási Kft.	West Irodaház – A” , D” épületében üzemelő konyhai-, technológiai elszívó légtechnikai hálózat tisztítási munkája
Váci 76 Beruházásfejlesztő Kft.	Capital Square Irodaház területén üzemeltető, konyhai elszívó légtechnikai hálózat tisztítási munkája
Car.e Facility Management Kft.	Audi Hungária Motor Kft. – PTC épület területén üzemelő konyhai- technológiai elszívó légtechnikai hálózat tisztítási munkája
HANKOOK TIRE Magyarország Kft. 	Hankook – Rácalmás étterem épület befúvó-, és elszívó légtechnikai hálózatok tisztítási munkája
Arriba Group Buda Kft. 	Arriba Étterem területén üzemelő konyhai-, és technológia elszívó légtechnikai hálózat tisztítási munkája
Kraft-Tech Épületgépészeti Kft.	Hungária Krt. – Aréna Corner Irodaház területén CitiBank földszint Lab-1 irodarész elszívó légtechnikai hálózat tisztítási munkája
SANMINA-SCI Magyarország Kft. 	Sanmina Kft. területén konyhai-, technológiai elszívó légtechnikai hálózat tisztítása
Robert Bosch Kft. 	Bp., Gyömrői út. – C” épület és a 101”-es épület területén üzemelő konyhai-, technológiai elszívó légtechnikai hálózatok
tisztítási munkája
Bp. Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.	Lukács Fürdő 4-es terület légtechnikai tisztítás és fertőtlenítés
Magyar Suzuki Zrt.	Suzuki Zrt. területén – az étterem épületében üzemelő konyhai-, technológiai elszívó légtechnikai hálózatok tisztítási munkája
ContiTech Fluid Automotive Hungária Kft.	ContiTech Kft. terület – az Iroda épületben üzemelő konyhai-, technológiai elszívó légtechnikai hálózat tisztítási munkája
Opel Szentgotthárd Ltd	Opel Szentgotthárd Ltd területén – a konyhai-, technológiai elszívó légtechnikai hálózat tisztítási munkája
HOTEX-SERVICE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	Bp. XII. – Holland Nagyköveti Rezidencia területén, a konyhai területen üzemelő technológiai elszívó légtechnikai hálózat
tisztítási munkája
AGC Glass Hungary Kft. 	Környe – AGC Glass Kft. – üzemelő konyhai-, technológiai elszívó légtechnikai hálózat tisztítási munkája
Europolis ABP Ingatlanberuházási Kft.	Vecsés, Aerozone Étterem területén üzemelő konyhai elszívó légtechnikai hálózat tisztítási munkája
AGNUS G” Építőipari és Szolgáltató Kft. 	Tatabánya, Grundfos Mo. Gyártó Kft. - rotor felső terület, technológiai elszívó légtechnikai hálózat tisztítási munkája
ContiTech Kft.	Vác, ContiTech Kft. területén a II-es csarnokban üzemelő bélyegző befúvó légtechnikai hálózat tisztítási munkája
Hotel City Center Kft. 	ROOMBACH Hotel Bp. City Center – étterem konyha légtechnikai hálózatainak tisztítása és fertőtlenítése
Air-Kontakt Kft. 	Jamie Oliver étterem konyha légtechnikai hálózatainak tisztítása és fertőtlenítése
Kanizsa centrum Invest Kft.	Nagykanizsa – Kanizsa Centrum területén lévő Kínai- és Magyaros éttermek légtechnikai rendszerek tisztítása
Újlaki MM Üzemeltető Kft. 	Nagykanizsa – Kanizsa Centrum területén lévő Kínai- és Magyaros éttermek légtechnikai rendszerek tisztítása
Dr. Oetker Magyarország Élelmiszer Kft.	Jánossomojra, Dr. Oetker Kft. – területén a poráru, müzli gyártó, alacsony raktár és klíma üzemek tisztítási munkája
BorsodChem Zrt	Borsodchem, Gödöllő – teljes elszívó-, és légtechnikai rendszerek tisztítása és fertőtlenítése
Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.	Rudas Fürdő és Gellért Fürdő - a légkezelő gépek, ventilátorok karbantartása, javítása, tisztítása, fertőtlenítése,
szűrőbetétek cseréje
Fressnapf-Hungária Kft. 	Debrecen, Fressnapf üzlet területén üzemelő légtechnikai hálózatok tisztítási munkája
Opel Szentgotthárd Ltd	Szentgotthárd, Opel – területén a H21 karbantartó és mérnökségi irodaterület légtechnikai hálózatainak tisztítási munkája
Zwack Unicum Nyrt.	Dunaharaszti, légtechnikai hálózatok tisztítási munkája
Tesco Global Zrt. Fenntartási Osztály	Nagykanizsa, Tesco Áruház, Pékség – fánksütő elszívó-, és befúvó, grill elszívó, légtechnikai hálózat tisztítása
Alkotás Office Complex Kft.	alkotás Point Irodaház – étterem konyhai zsíros légtechnikai hálózat tisztítási munkája
Mega-Logistic Zrt.	vidékfejlesztési Minisztérium étterem és konyha területek elszívó-, és befúvó légtechnikai csőhálózatok tisztítása és kivitelezése
West Gate üzleti Park Fejlesztő Kft. 	West Gate Business Park, Törökbálint, Xylem irodaterület – légtechnikai hálózatok tisztítási munkája
Deichmann – Cipőkereskedelmi Kft.	Zalaegerszeg, Deichmann üzlet – légtechnikai hálózatok tisztítási munkája
Columbus Kft.	GIRO légtechnikai szerelési munkái
FIXPACK Kft.	Fix-Pack Kft. telepén üzembe helyezett új nyomdagép technológia elszívó légtechnikai csőhálózat kivitelezése
Prorex hungary Kft.	Vecsés, Papst Hungary Kft. területén – légtechnikai tisztítás
Fenyves Étterem	Fenyves Étterem konyhai elszívó légtechnikai hálózat tisztítási és átalakítási munkája
Kapás Center Építő és Kereskedelmi Kft.	Víziváros Office Irodaház étterem – konyhai-, technológiai elszívó légtechnikai hálózat tisztítási munkája

Egyéb munkák

Lenergy Mo. Kft.	Industrial Park, Borsodchem területén A-s raktár légtechnikai átalakítás, kivitelezés
Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.	Lukács Fürdő légkezelő gépek és ventilátorok javítása
Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.	Lukács fürdő Termál osztály párátlanító javítás
Coca-Cola HBC Mo. Kft.	Coca-Cola Kft. kazánházi területén, légrétegződés gátló ventilátorok felszerelése és kivitelezése
Fluart Innovative Vaccines Kft.	Pilisborosjenő – Fluart Kft. – légkezelő gépek, ventilátorok karbantartási munkája
Ady Reinhardné Egyéni Vállalkozó 	Orgovány – Egészségmegőrző Kp. légkezelő gépek karbantartási munkája
SANMINA-SCI Magyarország Kft.	II. csarnoki Lenox klímagép csarnoki befúvó bővítése
DHL Suppy Chain Magyarország Kft.	Üllő – DHL Kft. telephely Mintázó és POC területek szellőzés karbantartási munkája
Baubuild Hungary Kft.	Bp. XIV. – Műszertechnika Holding Rt. területén a 4.em. vizesblokk elszívó légtechnikai hálózat kivitelezési munkája
Lenergy Mo. Kft. 	Clarion területén összeszerelő csarnok F-H tengelyek közötti technológiai elszívó rendszerek légtechnikai átalakítása, kivitelezése
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Fevita Hungary Zrt.	Fevita Zrt. – 6-os Csarnok légtechnikai átalakítása, kivitelezése
Hungary-Meat Kft.	Hungary-Meat Kft. csomagoló terület – légtechnikai kivitelezés
Tranzit Food Kft. 	Nyírgelse, 316-os légkezelő gép cseréje gépészeti szerelés
Borsodchem Zrt.	Gödöllő – Industrial Park, Borsodchem területén – aktív szenes szűrők légtechnikai anyagok leszállítása
Hungary-Meat Kft. 	Kiskunfélegyháza, Hungary-Meat Kft. – fagyos expanzió terület légtechnikai kivitelezés
Korda Filmstúdió Kft. 	Etyek – Korda Filmstúdió – 6-os stúdió füstmentesítés
Gázflex Kft. 	Erkel Ferenc ált. Isk. tornaterem légekezelő karbantartás
Információs Hivatal	Balatonföldvár, - 23. konyhai karbantartás
Allee Center Kft. 	Allee Bevásárlóközpont – 1.em. MAL bérlemény beállásainak kialakítása
Gránit-Pólus Facility Management Kft.	4-es folyadékhűtő tágulási tartály szigetelése
Korda Filmstúdió Kft.	Etyek – Korda Filmstúdió – PS3 stúdió füstmentesítés átszerelése
AFM Ing.fejl. Kft. 	Corvin Irodaház – Futureal tűzvédelmi csappantyú hibajavítása
Duna Termál Hotel Ingatlanfejlesztő Kft. 	Millennium Tower II. épület Morgan Stanley – Szerver hangcsillapító hibajavítás
Gránit-Pólus Facility Management Kft. 	WestEnd Bevásárlóközponti II.C. 031 jelű bérleményhez tartozó hűtési hőfogyasztásmérő berendezés javítása, mérőhüvelyek szakszerű
kialakítása, számláló áthelyezése
Trigránit Facility Kft.	Hello Paleo fan-coil fűtés oldali bekötése, gépészeti szerelés
Graboplaszt Padlógyártó Zrt. 	Tatabánya – technológiai elszívás-befúvás infra egységnél elvégzett légtechnikai munkálatok
Mega-Logistic Beruházási és Üzemeltetési Zrt.	Székesfehérvár – telephelyén lévő feldolgozó és hűtőhelyiségek, keverőterem, öltözőblokk gépészeti tervdok. készítése
DHL Supply Chain Magyarország Kft.	DHL telephely – Mintázó és POC területek szellőzés karbantartási munkája / légkezelő gépek szűrői
Lenergy Kft. 	Ajka Ipari Park Selco telephely – gyártócsarnok, irodatér és lakkozó területek légtechnikai mérési munkája
Tesco Global Zrt	Budaörs Tesco – területén friss levegő beszívó hálózat, légtechnikai átalakítási munkája
Intersnack Magyarország Kft. 	Intersnack, Győr – befúvó légtechnikai-, hűtéstechnikai hálózatok kivitelezése
VTS Hungary Kft. 	Center Point Irodaház légkezelő gép átalakítása
Árkád üzletház	Bp. X. Árkád 2 – területén lévő UPC üzletben üzemelő légtechnikai hálózatok felmérési és mérési munkák
Hotex-Service Kft. 	Bp. – Brit Nagykövetség légtechnikai kamerás vizsgálat
Omnivest Kft.	Pilisborosjenő Omnivest Kft. – területén a 119-es helyiség hűtés kivitelezése
Prorex Hungary Kft. 	Gödöllő, Szent István Egyetem Halgazdálkodási Tanszék építészeti-, és épületgépészeti átalakítás
VTS Kft. 	Gödöllő, Szent István Egyetem Halgazdálkodási Tanszék építészeti-, és épületgépészeti átalakítás
Intersnack Kft.	Intersnack, Győr – befúvó légtechnikai-, hűtéstechnikai hálózatok kivitelezése
Mega-Logistic Beruházási és Üzemeltetési Zrt. 	Székesfehérvár – telephelyen lévő hűtőhelységek , keverőterem, öltözőblokk épületgépészeti kivitelezés
Inotal Alumínium feldolgozó Zrt. 	Várpalota, Inota Zrt. – légtechnikai kivitelezés
Ventrade International Kft. 	- Lánchíd irodaház
	- Jászberény, Samyang Kft. területén a technológiai elszívó légtechnikai hálózat tisztítási munkája
Intersnack Mo. Kft. 	Győr, Intersnack Kft. – Chio területén csomagoló-pódium terület légtechnikai hálózatok átalakítási- és kivitelezési munkája
Coca-Cola HBC Kft. 	Dunaharaszti, Sósav raktár, befúvó-, és elszívó légtechnikai hálózat kivitelezési-, átalakítási munkája
Társasház	Bp. 1031. a társasház területén a légtechnikai hálózatok tisztítási, kivitelezési, átalakítási munkája
ContiTech Kft.	Vác, ContiTech Kft. – területén az irodaépületben üzemelő légkezelő gép légtechnikai hálózatainak mérési és beszabályozási munkája
Tesco Global Zrt.	Székesfehérvár, Tesco – területén tetőszig légtechnikai csatornák alulemez burkolat javítási munkája
Budacolor Kft.	Bp. XXII. Budacolor telephely – raktárterület színes bekeverő elszívás, légtechnikai mérési munkája
DHL Kft.	DHL telephely – mintázó és POC területek szellőzés karbantartási munkája
AFM Ingatlanfejlesztő Projekt Kft. 	Bp. VIII. Corvin Irodaház, Calzedonia konyhai kifúvó légtechnikai hálózat átalakítási-, kivitelezési munkája
DNA Development Kft. 	Dunasziget Általános Iskola kazán szállítási, beüzemelési munkái
Budapest Klíma Kft.	Bp. IV. Generál Electric Zrt. területén lévő 34-es épület fsz. területén üzemelő légtechnikai hálózatok tisztítási munkája
Sanmina-SCI	Tatabánya, Sanmina terület – az ultrahangos mosó légtechnikai elszívás átalakítása, kivitelezése
Quality Logistics Management Kft.	Székesfehérvár, Fevita Zrt. – 8-as csarnok légtechnikai átalakítása, kivitelezése
Generál Centrál Építőipari és Kereskedelmi Kft.	Orgovány, Egészségmegőrző Centrum légtechnikai berendezési és szerelési-beüzemelési munkái
Columbus Klímaproject Kft.	Bp. – légtechnikai hálózatok kivitelezési munkája
Menza. co Vendéglátó Kft.	Bp. VI. – Menza Étterem épületgépészeti tervezés
Pacont Ingatlanforgalmazó és Befektető Kft.	Bp. XIII., - Pacon Irodaház II.em. Alstom irodarész légtechnikai átalakítása és kivitelezése
P und R Construction Kft.	Bp. VI., - Menza Étterem épületgépészeti tervezés
NERTIA Kft.	Bp. VI. – Üzlethelyiség légtechnikai szerelési munkálatai
Duna Business Hotel Kft.	Millennium Tower III. irodaház 4-8. em. Morgan Stanley bérleményi terület légtechnikai átalakítási munkálatai
Robert Bosc Energy and Body Systems Kft. 	Gebhard típusú tetőventilátor cseréjének munkája
Mega-Logistic Beruházási és Üzemeltetési Zrt.	Bp. MH Egészségügyi Kp. 2. telephely – Szűrőbeszállítási munkája
NIRACO Kft.	Budaörs, Niraco tulajdonában lévő irodaterület, légtechnikai ventilátorok karbantartása
P und R Construction Kft.	Bp. VIII., Ü48 Irodaház – 460-as iroda légtechnikai mérések
Duna Business Hotel Kft.	Millennium Tower III. épület - elszívó légtechnikai hálózatok javítási és átalakítási munkája a 4-8.em-ig
Columbus Klímaprojekt Kft.	Bp. XI., Infopark D” épület – légtechnikai zsaluk beszállítása
P&T Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	Bp. XIV. Városligeti fasor – Fővárosi Áttat és Növénykert, szikla étterem
DHL Kft. 	DHL telephelyén – Mintázó és POC területek szellőző karbantartási munkája
Bouygues E&S Hungary Zrt.	Környe, AGC Glass Hungary Kft. telephely – Szűrőbeszállítási munkája
Lenergy Kft.	CEU Business School, Bp. II. – 211-es szoba légtechnikai átalakítás, kivitelezés
Master Good Kft.	Petneházán üzemeltetett terület – légtechnikai szűrő és szőrőház legyártása
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GEVENT Magyarország Kft.
TELEPHELY:

1116 Budapest, Bazsalikom u. 58.
ADÓSZÁM:

13555517-2-43
CÉGJEGYZÉKSZÁM:

CÉGBEMUTATÓ

01-09-861384

KIK VAGYUNK?

ÜGYVEZETŐ:

Rudolf Kramar
MŰSZAKI REFERENS:

Boncsér Anna
+36 30 620 4585
boncser.anna@gevent.hu

A Gevent Magyarország Kft. egy olyan légtechnikai berendezéseket forgalmazó cég, amely komplett megoldásokat kínál, a lakásszellőztetéstől
egészen a nagyobb ipari, kereskedelmi létesítmények szellőztetéséig.

MIT ADUNK ÖNNEK?

MŰSZAKI TANÁCSADÓ:

Tóth László
+36 30 406 4965
toth.laszlo@gevent.hu
PÉNZÜGY ÉS KÖNYVELÉS

Fazekas Gabriella
+36 1 209 9015
office@gevent.hu
TELEFON:

+36 1 209 9015
E-MAIL:

gevent@gevent.hu

Hozzáértő, kreatív és fiatalos csapatunk célja, hogy komplett szolgáltatást
nyújtson Önnek, az ajánlatadástól kezdve, a lehetőség szerinti gyors szállításon át, egészen a berendezések beüzemeléséig.
Erősségünk, hogy évtizedes tapasztalattal a hátunk mögött, a piaci igényekhez igazodva folyamatosan bővítjük termékpalettánkat és szolgáltatásainkat. A gyors kiszolgálást segítve, budapesti telephelyünkön
raktárkészletről kínálunk kisebb teljesítményű ventilátorokat. Szervizcsapatunk pedig rugalmas támogatást nyújt Önnek az ország bármely pontján.
Termékkínálatunkban olyan nemzetközileg elismert gyártók berendezései szerepelnek, akiknek a neve már önmagában is garancia a minőségre: Nicotra-Gebhardt, FERRARI, Ruck, SODECA,
STRULIK, KOMFOVENT

WEBOLDAL:

www.gevent.hu

Termékcsoportjaink:
	Kisventilátorok;
	Tetőventilátorok;
	Axiális ventilátorok;
	Radiális ventilátorok;
	Füstelszívó ventilátorok;
	Túlnyomásos füstmentesítés;
	Műanyag ventilátorok;
	Légkezelő berendezések.
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FONTOSABB REFERENCIÁINK

Jelentősebb megrendelőink:
	Car.e Facility Managment Zrt.
	Cofely Épületgépészeti Kft.
	Dymex Supply Ltd.
	Ensi Épületgépészeti Kft.
	Hetech Trend Mérnöki Iroda Kft.
	IMEX Filtertechnika Kft.
	IMTECH Hungary Kft.
	Lasz-Er Kft.
	Radel & Hahn Kft.
	Videoton Rendszertechnika Kft.

Referenciák Magyarországon
AUDI Győr
Korda Stúdió, Etyek
Zara Hotel, Budapest
Givaudan, Makó
Mercedes Benz, Kecskemét
Leier Téglagyár, Devecser
Bosch Budapest, Miskolc, Maklár
Jósa András kórház, Nyíregyháza,
Csillagpont kórház, Miskolc
Aquaworld Ramada Resort
River Loft Iroda-és Apartmanházak
ÁRKÁD , Győr
HOFER-ALDI Logisztikai központ, Biatorbágy
Fővárosi Állat- és Növénykert
Oxygen Wellnes Központ
FIRST SITE HOTEL
	
MOL DUFI Százhalombatta, kazántelep
szellőzés

Árbevétel

2014

149.422
e Ft

2015

169.555
e Ft

Referenciák külföldön

2016

Bonarka City Center, Krakkó
Atrium Center, Arad
Kaufland Nagybánya, Románia
Kaufland Bacau, Románia
Kaufland Botosani, Románia
VW Pozsony

171.142
e Ft

2017

253.745
e Ft
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FQ PLUSZ
Légcsatorna Gyártó Kft.
TELEPHELY:

CÉGBEMUTATÓ

7300 Komló, 2665/1 Hrsz.
ADÓSZÁM:

13998686-2-02
CÉGJEGYZÉKSZÁM:

RÓLUNK

02-09-071563
ÜGYVEZETŐ:

Balatincz Zoltán

Cégünk 2007 októberében alakult. Fő profilunk légcsatornák és egyéb
légtechnikai elemek gyártása, horganyzott acéllemezből. Az előállított
termékeink minőségét a szakképzett munkaerő valamint a rendelkezésre álló géppark biztosítja.
Késztermékeink szállítását a megrendelés nagyságától függően, igény
szerint teljesítjük.

TELEFON:

+36 72 581 375
E-MAIL:

fqplusz@fqplusz.hu

WEBOLDAL:

www.fqplusz.hu

Műszaki tartalom
A horganyzott acéllemezből készült négyszögletes légcsatornák a semleges, agres�szív gőzöktől és mechanikai koptatóanyagtól mentes levegő szállítására alkalmasak.
A légcsatornák és idomok az EN 10142 szabványnak megfelelően, mindkét oldalon
tűzi horganyzott lemezből készülnek. Anyagminőség: DX51DZ275NAC
Termékeink az ÖNORM 7615 szabvány szerint készülnek. A csatornaelemeket - külön
rendelkezés hiányában - alacsony 0-630 Pa nyomáskülönbség elviselésére gyártjuk.
A légcsatornák végeit MEZ kerettel látjuk el. Nagyobb keresztmetszet esetén és az
egyenes légcsatornán, álló korcot használunk. Az álló korc, mindig az idom belső
felületére kerül.
A keretek rögzítése kéziszerszámmal és hidegformálással történik.
Az eljárás megfelel a DIN 8593 norma szerinti előírásnak. Az eljárás során egy alakzáró kötés jön létre,
egy kombinált nyíró-vágó folyamat
és egy hideg zömtő folyamat révén.
Az eljárás következtében hőhatás
nélkül alakul ki a kötés, nincs szükség
elő-és utómunkálatokra.

20

LÉGCSATORNA ELEMEK GYÁRTÁSA
Cégünk termékkínálatában megtalálható
minden olyan légtechnikai elem, amely egy
komplett rendszer összeállításához szükséges. Légcsatorna elemek kör és négyszög
keresztmetszettel, szellőző rácsok, zsaluk,
szabályozóelemek, hangcsillapítók és egyéb
horganyzott acéllemezből készült idomok.

EGYEDI TERMÉKEK GYÁRTÁSA
Vásárlói igényeknek megfelelően vállaljuk egyedi termékek gyártását is, tervezői
egyeztetés vagy a megrendelő saját tervezése alapján. Az idomokat egyedi színben
és méretben is tudjuk szállítani.
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HANGCSILLAPÍTÓK
A

légcsatorna rendszerbe beépíthető
hangcsillapítók szerkezete kétféle lehet.
Mind a két kialakítás, abszorpciós elven
működik. A négyszögletes keresztmetszet
esetében a kulisszák az áramló levegővel
párhuzamosan kerülnek elhelyezésre, míg
a kör keresztmetszet esetén a hangcsillapító betét a belső paláston helyezkedik el.
A négyszög keresztmetszetben elhelyezett
kulisszák fém kerettel rendelkeznek.

A kör keresztmetszetű hangcsillapítók, kön�nyebb légcsatornába – SPIKO vagy WESTERFORM – építhetőek be, a megfelelő cső- vagy
idomkapcsoló használatával. A hangcsillapító belső csöve perforált acéllemezből készült,
amely körül az üvegfátyol akadályozza meg
az üveggyapot foszlását. A külső horganyzott
acéllemez lehet ponthegesztett, spirálisan
vagy hosszirányban korcolt cső. A hangcsillapító anyag a nagyobb átmérőjű külső és egy
kisebb átmérőjű belső cső között helyezkedik
A hangcsillapító kulisszák egy keretszerkezet- el. A külső és belső cső vége, záró idommal
ből és a keretszerkezetben elhelyezett hang- van lezárva.
csillapító anyagból állnak. A keretszerkezet A nagyobb átmérőjű kör hangcsillapítókba, a
kialakítása alkalmas a hangcsillapító anyag nagyobb fokú hangcsillapítás miatt elhelyezmegtartására. A kulissza belépő levegő oldali hető még egy kulissza is.
kialakítása sík lemezből vagy kedvező légáramlást biztosító áramvonalas formájú lehet.
A kulissza vastagsága 50 mm, 100mm vagy
200 mm lehet, az elhelyezéstől függően.
A hangcsillapító anyag, egy 60 kg/m3 sűrűségű
üveggyapot, amely levegővel érintkező felületén üvegfátyol kasírozás gátolja meg az anyag
foszlását. Az üvegfátyol kasírozás 20 m/s légsebességig tudja megőrizni a felület minőségét,
ezért a kulisszás hangcsillapítókban a megengedett légsebesség maximális értéke, 20 m/s.

A hangcsillapító legfontosabb jellemzője az
akusztikai veszteség, ami a hangcsillapító
hatását adja meg. Ez az érték – frekvencia
függvényében – az eredeti légtechnikai rendszerben és hangcsillapító beépítése utáni
rendszerben mért hangnyomásszinteknek a
különbsége.
Egyenes és könyök hangcsillapítókból egyedi méretű termékek gyártása és lehetséges.
A tervezésnél figyelembe kell venni, hogy a
méretek nem felcserélhetőek, mivel a kulis�szák rendszerbe történő beépítése csak függőlegesen lehetséges.
A hangcsillapító kulisszákat egy négyszög
keresztmetszetű egyenes légcsatornába
vagy egy szögletes könyökidomban helyezzük el. . A légcsatornák és idomok az EN
10142 szabványnak megfelelően, mindkét
oldalon tűzi horganyzott lemezből készülnek,
min. 275g/m2 cinkbevonattal.
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2017

153.742
e Ft

„Az FQ Plusz Kft. által gyártott
hangcsillapítókon,
a Budapesti Műszaki Egyetem
légtechnikai laboratóriumában végeztek
méréseket.”

2016

128.814
e Ft

2015

113.830
e Ft

2014

137.237
e Ft

2013
2012
Árbevétel

84.290
e Ft

92.965
e Ft
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HANSA Fővállalkozó
és Mérnöki Iroda Kft.
TELEPHELY:

1116 Budapest, Bazsalikom u. 58.
ADÓSZÁM:

10908174-2-43
CÉGJEGYZÉKSZÁM:

CÉGBEMUTATÓ

HANSA

TISZTELT LEENDŐ PARTNERÜNK!
Engedje meg, hogy bemutassuk Önnek a HANSA Fővállalkozó és Mérnöki Iroda Kft-t,
mely 2014 óta a VENTEAM cégcsoport tagja. A Hansa Fővállalkozó és Mérnöki Iroda
Kft. 1994-ben fővállalkozói és projektmenedzselési feladatok ellátására alakult.

01-09-269853
ÜGYVEZETŐ:

Végvári Gábor
MOBIL:

+36 70 946 1981
TELEFON:

„A Venteam cégcsoport 2017-es árbevétele
meghaladta a 2,8 milliárd forintot.”

+36 1 209 1109
FAX:

+36 1 209 1149
E-MAIL:

gvegvari@hansakft.hu

WEBOLDAL:

www.hansakft.hu

A HANSA Fővállalkozó és Mérnöki Iroda Kft tulajdonosai és
munkatársai nemcsak a szükséges szakmai képesítések és
jogosultságok birtokosai, de szakmagyakorlásuk során több
jelentős hazai és kelet- közép-európai projekt megvalósításában
vettek részt. Az ebből fakadó gyakorlati tapasztalatunk segít
az Építtető igényeinek figyelembevétele mellett a szükséges
műszaki és költségvetési optimalizálások meghatározására,
melynek eredményeképp nemcsak első osztályú építményt
kap az Építtető, de az igényeinek megfelelő, jól használható
és költséghatékony beruházás tulajdonosává válik.
apasztalatunk szerint ez a többletszolgáltatás az, mely
kiemel minket a piaci versenytársaink közül és
alakít ki hosszabb távú együttműködést Partnereinkkel.

A cégcsoport az alábbi építőipari
tevékenységeket végzi:

A cégcsoport és munkatársaink referenciái között megtalálhatóak
iroda építések és átalakítások, bevásárló központok építése,
átalakítása és karbantartása, oktatási létesítmények, egyetem
és egészségügyi létesítmények kivitelezése, különböző
élelmiszerüzemek és borászatok, valamint a hozzájuk kapcsolódó
technológia kivitelezése, társasházak és lakóparkok kulcsrakész
megvalósítása, szállodák átalakítása, bővítése és karbantartása,
valamint falusi vendégházak kivitelezése, műemléki felújítások.
Cégünk rendelkezik az MSZ EN ISO 9001:2015 és az MSZ ISO/IEC 27001/2014
szabványok nemzetközi tanúsítványával.
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HANSA

Bonyolítás és projektmenedzsment
EU pályázati beruházások kulcsrakész
megvalósítása a szükséges megvalósulási
adminisztrációval és ellenőrzések lebonyolításával
	Fővállalkozás vagy generál kivitelezés
	Teljes körű épületgépészeti kivitelezés
	Légtechnikai rendszerek karbantartása
	Légtechnikai rendszerek és termékek
gyártása és forgalmazása

Cégcsoportunk tagjai:
Hansa Fővállalkozó és Mérnöki Iroda Kft.
FQ Plusz Kft.
Gevent Magyarország Kft.
Légtechnika Kft.
Ventrade International Kft.
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REFERENCIA LISTA
Referenciák a közelmúltból:

Kollégák referencia munkái:

2017	Budapest, II. ker Fillér utca 53. - Társasház bontási munka
2016

Siófok - Lakóépület átépítés
	Budapest, II.A – Családi ház építése

2015	Szada - Családi ház építése.
Villánykövesd - Dél-Dunántúli Medihotel
2014 	Tabdi, Külterület, Nagy Mihály dűlő 12. (hrsz: 0320/1) – Kiss és Társai Kft Palackozó Csarnok építése
2014-2015 	1011 Budapest, Fő utca 1. - Lánchíd Palota átalakítása EXIM Bank
2013-2015	2500 Esztergom, Verseghy Ferenc u. 2. - EGOM Medhotel
2013-2014 	7300 Komló-Sikonda Fürdő utca 5. - Sikonda Wellness Hotel bővítési éskorszerűsítési munkái
2013	Bodrogkeresztúr, külterület - Dereszla Pincészet új pezsgő üzem és borászat mélyépítési munkák
2012-2013	Tabdi, Külterület, Nagy Mihály dűlő 12. (hrsz: 0320/1) - Kiss és Társai Kft. Bortároló Csarnok építése
		 7144 Decs, 0201/48 hrsz - FAKTOR Kft pince és palackozó építése

2014 - 2017 Déli Point Irodaház iroda kiépítési / átalakítási munkálatok

2015 Pódium Irodaház Unicredit bankfiók felújítás

2011-2013 	Etyek, Szőlőhegy 4210/1 hrsz. - EU-Commerce Kft Manufakturális Borászat
		 Butler Borászat Eger - hidegburkolási munkák
		 Poroszló Ökocenter - hidegburkolási munkák
		 BAH Center - hideg- és melegburkolási munkák
		 Spirál Irodaház hidegburkolási munkák
2010-2011 	Etyek, Korda Filmstúdió - Korda Látogatóközpont
		 Marosvásárhely (Románia) – Promenada bevásárlóközpont Cinema City mozi - belsőépítészeti kivitelezés
		 Szatymaz – Szilánk csarnok kivitelezési munkák
2009-2010 	Etyek, Korda Filmstúdió - Korda Filmstúdió SF stúdió befejezése
		 Arad (Románia) – GTC Cinema City mozi - belsőépítészeti kivitelezés
2008-2009	1053 Budapest, Kossuth L. utca 9-11. - First Site Hotel & Business Komplex (volt Úttörőáruház)
		 Nagybánya (Románia) – Gold Plaza Cinema Multiplex mozi – belsőépítészeti kivitelezés
		
2007-2008 	Budapest, IX. kerület Tűzoltó u. - SOTE Oktatási és Kutatási Központ
		 Konstanca (Románia) - Pólus Center Constanta – generálkivitelezés
		 Arad (Románia) – Átrium Center Arad bevásárlóközpont építészeti és a Cinema City mozi belsőépítészeti kivitelezés
2006-2007	Budapest, II. kerület Zivatar u. - Harmat Lakóliget Társasház

2014 Corinthia Hotel átépítési munkálatok

2014 Aréna Corner Irodaház, épületgépészeti és kapcsolódó építészeti munkák

2017	1096 Budapest, Thaly K. utca 39. – Irodaház átalakítási munkák
		 MTA Domus vendégház – építészeti és épületgépészeti átalakítási munkálatai
2014-2017	GTC Metro Irodaház – Budapest Bank iroda átalakítási munkálatok
	MTA - 1014 Budapest I. kerület Úri u. 49. szám alatti épület részleges belső felújítási munkája
2015	Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Hittudományi Kar korszerűsítési munkák

2014-2015 	FQ Plusz Kft. telephely (Komló) bővítés - generál kivitelezés

2014
		
		
2013

BKV Zrt., Méta u.-i telephely, CNG szerelőállások generál kivitelezés
Buda Center Irodaház, bérlemény kialakítás
Bartók Béla út 92-94. Társasház felújítási munkálatok
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar épületébenvizesblokkok felújítása

2012
		
		

Budapest Főváros Önkormányzatának II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthona (8642 Fonyód-Alsóbélatelep, Báthory u. 14.)
konyha-étterem tető és ereszcsatorna felújítása, homlokzat részleges szigetelése
MTA - 1014 Budapest I. kerület Úri u. 49. szám alatti épület részleges belső felújítási munkája

2011
		
		

Pázmány Péter Katolikus Egyetem – Piliscsaba, Egyetem u. 1. Bölcsészettudományi Kar, illetve Budapest, V. Veres Pálné u. 24.
Hittudományi Kar részleges belsőépítészeti felújítása
MTA - Budapest, I. Országház u. 21. szám alatti Vendégház hűtő-fűtő rendszerének kivitelezése és az ehhez tartozó építőmesteri munkák

2010
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2006	Budapest, Soroksár – Decathlon Sportáruház generálkivitelezés
2003-2006 	Budapest - Kőérberek Tóváros Lakópark generálkivitelezés
2003	Göd - SAMSUNG Képcsőgyár Bővítése generálkivitelezés
		 Budapest - Ferihegy 2A Terminál felújítása generálkivitelezés
2002-2003 	Solymár - Általános Iskola felújítása/bővítése - munkahelyi mérnök
2001-2002 	Balassagyarmat - Kórház és egészségház felújítása/bővítése generálkivitelezés
		 Tarpa, Tivadar, Kisar - Tiszai Árvízi Újjáépítés generálkivitelezés
1992-1997
Budapest, Andrássy u. 55. és Alkotmány u. 25. - BM Adatfeldolgozó Hivatal ügyfélszolgálati irodák kialakítása
		 – építészeti tervezés, műszaki ellenőrzés
	Budapest, Pasaréti út 171. - Pasaréti Úti Általános Iskola bővítése - statika tervezés, műszaki ellenőrzés
	Budapest - Hunyadi János utcai óvoda – tervezés, műszaki ellenőrzés
	Budapest, Zirzen Janka u. - Magyarországi Japán Nagykövetség - Munkatérelhatárolási szerkezetek építészeti megjelenítése, statikai tervezés
	Budapest, Alkotmány u. 25. - BM Adatfeldolgozó Hivatal belső udvar lefedés - statikai tervezés, műszaki vezetés és ellenőrzés
	Budapest, Alkotmány u. 25. - BM Adatfeldolgozó Hivatal magastető utólagos beépítése – építészeti és statikai tervezés
	Budapest, Alkotmány u. 25. - BM Adatfeldolgozó Hivatal pince teljes felújítása – szakértés, műszaki ellenőrzés
1985-1989 	Tervezés – statikai számítások, kiviteli tervek
	Budapest, Zsolna u. – Társasházak - monolit vb. szerkezetek
	Budapest, MTI kazánház – bővítés és régi szerkezetek megerősítése
	Budapest – Sallai úti lakótelep – cölöpalapozás és monolit vb. fogadószint
	Budapest – Kőér úti társas- és sorházak teljes szerkezet
Budapest, Bécsi-Zaj úti lakótelep – tetőtéri gázkazán acélszerkezete
	Budapest, Káposztásmegyer – OTP és ABC épületek teljes szerkezetek
	Budapest, Káposztásmegyer – tízszintes épület monolit vb. fogadószint

MTA - Budapest, I. Úri u. 49. MTA Régészeti Intézet DNS-labor és II. emeleti fotólabor átépítési és felújítási munkái
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