BEMUTATKOZÁS:
Engedjék meg, hogy bemutassam vállalkozásomat:
Cégünk 2007-ben alakult, könnyűszerkezetes építmények komplett kivitelezésére, acélszerkezet tervezése, gyártásra,
szerelésre, épületek homlokzatának burkolására, tetőszigetelésre, építőmesteri munkák teljes elvégzésére.
2010-es évben a piaci lehetőségek szűkülése miatt, cégünk kibővítette a tevékenységét az épületek komplett kivitelezésével: generál munkák elvégzésével, épületgépész-, villamossági szerelési tevékenységek végzésével, technológia
szerkezetek telepítésével, beállításával, üzembe helyezés alatti szolgáltatások elvégésével és karbantartással.
Továbbá a teljes körű szolgáltatások elvégzése érdekében saját tervezési és gyártási kapacitás kiépítésére törekszünk,
ezért két partnercéggel együttműködési keretmegállapodást írtunk alá. Az egyik cég egy budapesti statikus tervező
iroda, illetve a másik egy a telephelyünktől kb. 30 km-re fekvő acélszerkezeti gyártóbázis. Mind a két céggel már több
nagy projektet valósítottunk meg közösen.

VÁLLALKOZÁS, TERMELÉS,
PROJEKTIRÁNYÍTÁS:
Telephelyünk Szegeden (Dél-Magyarországon) található.
Vállalkozásunk 6 fő szellemi (3 fő projektvezető, 3 fő termelés) és 12 fő fizikai állományból áll. Amennyiben a munkák
mennyisége megkívánja, a saját létszámon felül további 2030 fős állandó alvállalkozói körrel rendelkezünk.
Szerelési munkákat a hazai piacon kívül végeztünk még Bulgáriában, Romániában, Csehországban és Lengyelországban,
Németországban, Ausztriában is.

TERVEZÉS:
2011-óta bővültünk a tervező irodával.
Tartószerkezeti tervezés: tartószerkezet statikai számítás, acélszerkezet csomóponti tervezés, acélszerkezet gyártmánytervezés, szerelési és gyártási utasítás elkészítése a Megrendelő igényeihez igazítva, vasbeton szerkezetek zsaluzási és vasalási tervezése, egyéb
tartószerkezetek (fa, alumínium) tervezése.
Szabványok: EC, AISC (OSHA, PIP)
Szoftvereink: Tekla, Steelcon, Limcon, Revit, AutoCad, Scia, Staad, Axis, WinWatt
Generál tervezés: a nemzetközi tapasztalatokkal is rendelkező csapatunk magas színvonalon képes építészeti és tartószerkezeti tervezés alábbi fázisait elvégezni függetlenül a projekt megvalósulásának helyszínétől. Vállaljuk: tanulmány
és vázlatterv készítését, építési engedélyezési terv készítését, tender terv és kiviteli tervkészítését, megvalósulási terv
készítését, tervezői művezetés elvégzését.
Kapacitás: hagyományos acélszerkezet (csarnok) kiviteli és gyártmánytervezése 100 tonna/hó, hagyományos vasbeton tartószerkezet (csarnok) kiviteli és gyártmánytervezése 5000 m2/hó.

Adatszolgáltatás a megrendelő felé: jóváhagyási terv, kiviteli munkaközi terv (igény esetén), kiviteli terv, zsaluzási, vasalási tervek, acélszerkezeti kiviteli tervek, célszerkezet esetén gyártmánytervek (dwg, pdf formátumban), elemtervek,
listák (xls, txt, pdf formátumban), előregyártott vasbeton csarnok esetén, zsaluzási elemtervek és vasalási gyártmánytervek (dwg, pdf formátumban).

GYÁRTÁS:
Cégünk 2010 óta rendelkezik gyártókapacitás kapcsolattal és az általunk beépített acélszerkezetek túlnyomó
része itt készül. A gyártóbázis jelenleg 21 fő fizikai állománnyal rendelkezik. A gyár éves kapacitása 1500 tonna.
Gyártócsarnok mérete: 750 m2, illetve 115 m2 raktár. Rendelkezünk az acélszerkezet gyártásához szükséges összes
géppel, illetve hegesztővel. Az előbb említett kapacitások
természetesen a megbízásnak megfelelően bővíthetőek.

Köszönöm figyelmét! Várom megkeresését!
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