
Termékválaszték
Acél könnyűszerkezetes termékek és komplett 
rendszerek, teljeskörű szolgáltatással



3

A Swedsteel az acél anyagú könnyűszerkezetes csarnokrendszerek specialistája, szakemberei több, 

mint két évtizedes tapasztalattal rendelkeznek a különböző ágazatokat kiszolgáló könnyűszerkezetes 

épületrendszerek fejlesztésében és megvalósításában. A vállalat által kínált csarnokrendszerek leg-

fontosabb előnye a vázszerkezet nagyfokú rugalmassága méret és funkció szempontjából, amelynek 

köszönhetően gyorsan kivitelezhető és gazdaságosan üzemeltethető épületek hozhatók létre, legyen 

szó mezőgazdasági, ipari, kereskedelmi, logisztikai vagy sportlétesítményről.

A vállalat komplex szolgáltatási csomagot kínál csarnokrendszereihez, amely többek között magába 

foglalja a széleskörű szakmai támogatást (pl. építésztervező, statikus mérnök közreműködését) igény 

szerint, akár a kivitelezés teljes ideje alatt, az országos kivitelezői partnerhálózatában pedig több évti-

zedes tapasztalattal rendelkező szakemberekkel dolgozik együtt.

A Swedsteel a Metecno Csoport magyarországi üzletága. A Metecno Csoport több mint 45 éve a 

nemzetközi építőipari piac meghatározó szereplője, és a világ elsőszámú szendvicspanel-gyártója, 

amely 15 országban üzemeltet gyártóegységeket, és 30 országot szolgál ki termékeivel. A Swedsteel, 

a vállalatcsoport régiós központjaként a teljes közép-kelet-európai régió számára biztosítja a válla-

lat világszerte elismert építési termékeit és a kapcsolódó komplett rendszermegoldásait. A Metecno 

Csoport folyamatos fejlesztéseinek köszönhetően úttörő szerepet tölt be a gyorsan és költségtaka-

rékos módon kivitelezhető csarnokburkolati rendszerek fejlesztésében. A kiváló minőségű Metecno 

termékek és rendszermegoldások alkalmazásával felépített, gazdaságosan üzemeltethető csarnokok 

tökéletes alternatívát jelentenek bármilyen célú felhasználásra.

A Swedsteel-ről

A Swedsteel csarnokok
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A Swedsteel könnyűszerkezetes csarnokrendszerek a folyama-
tos szakmai fejlesztéseknek köszönhetően a lehető legmagasabb 
színvonalon szolgálják ki az igényelt gazdasági tevékenységeket, 
funkciókat, üzleti folyamatokat. Az építtetők egyedi igényei, elvá-
rásai ötvöződnek a Swedsteel technológiai újításaival, célorien-
tált építőipari megoldásaival.

Testreszabott műszaki megoldások
Minden cég, vállalkozás üzleti tevékenysége egyedi, valamiben 
különbözik a többiektől. Ennek megfelelően a napi működést 
kiszolgáló épületek, csarnokok között sincs két teljesen azonos, 
hiszen az igények mások, amelyek más eredményt is kívánnak. A 
Swedsteel csarnokok kialakítása, megjelenése éppen ezért szin-
tén mindig egyedi, testreszabott, figyelembe veszi az építtetői el-
várásokat, a funkcionális igényeket és a műszaki követelményeket 
egyaránt. 

Szabadon választható méretek
A napi tevékenységek folyamatos, zavartalan működéséhez szük-
séges térigény határozza meg a kiszolgáló épületek, csarnokok 
fő méreteit (szélesség, hosszúság, szabad fesztávolság, belma-
gasság, stb.). A könnyűszerkezetes Swedsteel szerkezeteket úgy 
fejlesztettük ki, hogy maximálisan igazodni tudjon az épületben 
folyó tevékenység, technológia, munkavégzés által igényelt sza-
bad méretekhez. Más-más tartószerkezeti megoldásokat kínálunk 
a kis- és középvállalkozó (KKV) szektor által igényelt kisebb (~250-
1500m2 alapterületű), vagy éppen a nagy vállalatok, cégek üzleti 
működéséhez szükséges nagyfesztávolságú, jelentős nagyságú 
(akár több 10.000m2-es) alapterületen működő létesítményekhez.   

Széles felhasználási terület, 
változatos funkciók
A szabadon tervezhető épületméretek mellett a Swedsteel csar-
nokok alkalmazási területe is igen nagy választási lehetőséget 
kínál az építtetők számára. Számos üzleti területre, funkcióra 
kiválóan alkalmasak, mint például ipari csarnokok, gyártó vagy 
összeszerelő üzemek, raktár ill. tároló épületek, logisztikai köz-
pontok, kereskedelmi vagy kiszolgáló épületek, autószalonok 
és szervizek, sportcsarnokok, mezőgazdasági tárolók vagy fel-
dolgozó csarnokok, hűtőházak, istállók, stb. megvalósítására. A 
könnyűszerkezetes technológián alapuló rendszerek nemcsak új 
épületek kivitelezésére alkalmasak, hanem csarnokfelújítások, 
bővítések esetén is tökéletes megoldást nyújtanak.

Kiváló minőségű alapanyagok, 
termékek
A megfelelő műszaki színvonalú, tartós épület egyik alapvető 
követelménye a jó minőségű, garantáltan megbízható építési 
anyagok, termékek felhasználása. A Swedsteel könnyűszerkeze-
tes csarnoképületek fő alkotó elemeinek alapanyaga a jelenlegi 
legmagasabb színvonalú, fejlett gyártástechnológiával előállított, 
nagyszilárdságú acél. Ez biztosítja a csarnokszerkezetek magas 
teherbírását, alacsony fajlagos anyagfelhasználását, ezáltal kis 
önsúlyát, továbbá a gyors és egyszerű szerelhetőségét. 

Jól átgondolt, komplett rendszer
A Swedsteel csarnokok felépítése a hierarchikus szerkezeti struk-
túrának megfelelően az alábbi fő egységekből, alrendszerekből áll:
• Elsődleges teherhordó vázszerkezet (acél főtartó keretek, 

merevítő rendszer)
• Másodlagos teherhordó elemek (Z/C-szelvényű szelemen- 

ill. falváz-rendszer vagy magasbordás trapézlemez)
• Tető- és falburkolati rendszer (alacsonybordás trapézleme-

zek, előregyártott szendvicspanelek)
• Kiegészítő épületszerkezetek (ereszcsatorna, bevilágító ele-

mek, ipari kapu, stb.)
• Tartozékok (kötőelemek, építési fóliák, élhajlított szegélyek, 

tömítőprofilok, stb.)  
A fenti komponensek, alrendszerek rugalmas felhasználásával, 
egyedi összeállításával, optimalizált tervezés alapján áll elő a vég-
eredmény: az építtetői és funkcionális igényeket, valamint a mű-
szaki és hatósági követelményeket maximálisan kielégítő, komp-
lett Swedsteel csarnoképület. 

Speciális könnyűszerkezetes 
alkalmazások
A tűzihorganyzott vékonyfalú acél szelvények felhasználásával és 
fejlett, Eurocode szerinti méretezési eljárások segítségével lehető-
ség nyílik az előző, közismertebb csarnoképületek mellett egyéb 
különleges, speciális szerkezetek kialakítására is. Mindegyik meg-
oldás biztosítja a magas teherbírást, a kiváló korrózióvédelmet, 
tartósságot, a könnyű önsúlyt, egyszerű és gyors szállítást és ki-
vitelezést.
Ezek a különleges könnyűszerkezetek elsősorban a kis- és közép-
vállalkozói szféra (KKV) méretbeli és funkcionális igényeit tudják 

gazdaságosan kielégíteni.
A Swedsteel cég által kínált speciális, egyedi tervezésű, vékonyfalú 
könnyűszerkezetes alkalmazások az alábbiak lehetnek:
• Főtartó keretes csarnokok (KKV csarnokok) 
• Rácsostartós tetőszerkezet
• Fióktartós födémszerkezet
• Teherhordó falváz-rendszer   
Az említett vékonyfalú, horganyzott acélból készülő speciális alkal-
mazások további előnye, hogy nemcsak új építésű szerkezetek kivi-
telezése, hanem felújítások, bővítések esetén is gazdaságos és ma-
gas műszaki színvonalú eredményt nyújtanak az építtetők számára.

Komplett 
rendszerek
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A könnyűszerkezetes ipari, kereskedelmi, mezőgazdasági csar-
noképületek legelterjedtebb hőszigetelt tető- és falburkolati anya-
gai a több rétegből előregyártott, önhordó szendvicspanelek. A 
Swedsteel szendvicspanelek hőszigetelt ipari csarnoképületek 
külső és belső térelhatárolására szolgálnak (külső és belső falpane-
lek, tetőpanelek). A különböző típusú, vastagságú és színű panelek 
kínálata lehetővé teszi az optimális választást az esztétikai, funkcio-
nális és műszaki követelményeknek megfelelően. 

A szendvicspanel alkotóelemei
A panelek fő részei a külső felületvédelmet biztosító, kétoldali 
fegyverzet és a közöttük lévő kitöltő hőszigetelő anyag, ame-
lyekből üzemben készül előregyártott, összetett építési termék. 
A fegyverzetek anyaga standard esetben tűzihorganyzott acél-
lemez, speciális igények esetén van lehetőség alumínium vagy 
rozsdamentes acéllemez alkalmazására is. A kitöltő hőszigete-
lés is többféle lehet: habosított (poliuretán hab: PUR, PIR) vagy 
szálas (kőzetgyapot) anyag. A kiváló hőszigetelő képességük és 
nagyon könnyű súlyuk alapján a PUR és PIR kitöltő habok az elő-
nyösebbek, míg a tűzvédelmi jellemzők alapján a kőzetgyapot 
töltet a legkedvezőbb. A habosított hőszigetelések között a ha-
gyományos PUR-habhoz képest a PIR-hab égésgátló és kisebb 
füstfejlesztési tulajdonságai miatt előnyösebb.

Széleskörű felhasználás, alkalmazás
Az előregyártott nagytáblás, hőszigetelt, önhordó szendvics-
panelek (horony-eresztékes oldalirányú illesztésekkel, önfúró 
csavaros rögzítéssel) lehetővé teszik a gyors, egyszerű szere-
lést, amely nagy, homogén felületek burkolása esetén kifejezet-
ten gazdaságos. Komplex termékként, egy kivitelezési fázisban 
megoldja a térelhatárolást, a víz- és légzárást, valamint az ener-
giatakarékos hőszigetelést is. Emiatt a szendvicspanel az ipari, 
mezőgazdasági, kereskedelmi épületek, csarnokok legelterjed-
tebb tető- és homlokzatburkolati megoldásának számít.

Műszaki szempontok
Mechanikai ellenállás, teherbírás
A szendvicspanelek teherbírását az alkotó elemek (fémfegy-
verzet, hőszigetelő mag) saját szilárdsági tulajdonságai és a 
közöttük lévő együttdolgozás, tapadás együtt határozza meg. A 
teherhordó képesség teljesen elméleti számítással történő meg-
határozása bonyolult és sok bizonytalanságot tartalmaz, ezért a 
vonatkozó EN14509 harmonizált termékszabvány szerint elvég-
zett laboratóriumi vizsgálatok alapján történik a tervezési értékek 
előállítása.
Hőszigetelő képesség
A szendvicspanel hőszigetelő képessége természetesen a kitöl-
tő hőszigetelő anyag jellemzőitől függ. Azonos panelvastagság 
mellett az alacsony hővezetési tényezőjű PUR- és PIR-habos pa-
nelek a legjobban hőszigetelők. A komplett panelburkolat hőszi-
getelési, energetikai hatékonyságához szükséges az illesztések 
megfelelő, légzáró kialakítása (gyárilag vagy helyszínen elhelye-
zett tömítőszalaggal).
Víz-, lég- és párazárás
A fémfegyverzetű szendvicspanelek a vízhatlan fémlemezeknek 
köszönhetően önmagukban teljesen víz-, lég- és párazárók. A pa-
nelekből készült térelhatároló szerkezetek (tetőfedés, külső vagy 
belső fal) teljeskörű megfelelőségéhez azonban az illesztések, a 
toldások, peremlezárások és az esetleges áttörések helyes kiala-
kítása is rendkívül fontos.

Tűzvédelmi jellemzők
• A tűzvédelmi osztály a szendvicspanel termék éghetőségé-

re utal. Ebből a szempontból a kőzetgyapot töltetű panellel 
érhetjük el a legjobb osztályt (EN13501-1 szabvány szerint 
A2-s1,d0). A PUR-hab töltetű panelek gyengébb osztályba 
tartoznak, előnyösebb az égésgátló adalékokkal rendelkező 
(önkioltó) PIR-hab (B-s1,d0 osztály elérhető).

• A tűzállósági teljesítményjellemző (tűzállósági határérték) 
a panelek percben kifejezett ellenállását fejezi ki (EN13501-2 
szabvány szerint), meghatározása laboratóriumi vizsgálat-
tal történik. A PUR/PIR hőszigeteléssel 15...45perc, míg a 
kőzetgyapot töltettel akár 90…120perc tűzállóság is elérhe-
tő (peremfeltételektől függően).

• A tetőtűz-terjedési osztály, amely csak tetőpanelek esetén 
értelmezett (EN13501-5). A fémfegyverzetű szendvicspane-
lek általában külön laborvizsgálat nélkül a legjobb (B,Roof) 
osztályba sorolhatók.

Akusztikai jellemzők
• A léghanggátlás a felület egyik oldalán keletkező 

zajforrás által gerjesztett hangenergiának a felület 
másik oldalán való csökkentésére utaló tulajdonság. 
A nagyobb testsűrűségű és tömegű kőzetgyapot töl-
tetű szendvicspanelek jobb léghanggátlást nyújta-
nak, mint a könnyebb PUR- vagy PIR-hőszigeteléssel 
készülő panelek.

• A hangelnyelési fok a felületszerkezet azon jellem-
zőjét adja meg, hogy a zajforrással megegyező ol-
dalon lévő érzékelő számára mekkora hangenergia 
csökkenése, azaz „elnyelése”. Megfelelő hangelnye-
lést a belső oldalon alkalmazott perforált (kis átmé-
rőjű lyukakkal áttört) fegyverzettel és szálas kitöltő 
anyaggal (kőzetgyapot) lehet biztosítani.

Szendvics-
panelek

Tetőpanelek

Terméknév Hőszigetelő mag Panel vastagságok Egyéb

Glamet PUR/PIR 30..120

Hipertec Roof kőzetgyapot 50..150

Hipertec Roof Sound kőzetgyapot 50..150 belső perforált fegyverzet

Falpanelek

Terméknév Hőszigetelő mag Panel vastagságok Egyéb

Monowall PUR/PIR 30..200 látszó rögzítés

Superwall ML PUR/PIR 50..150 rejtett rögzítés

Hipertec Wall kőzetgyapot 50..150 látszó rögzítés

Hipertec Wall Sound kőzetgyapot 50..150 látszó rögzítés, belső 
perforált fegyverzet

Superwall HF kőzetgyapot 50..150 rejtett rögzítés

Termékválaszték:
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A hidegen alakításos gyártástechnológiával előállított, vékony-
falú Z-, C- és U-szelvények az acél tartószerkezeti elemeknek egy 
speciális csoportját jelentik. 
A tűzihorganyzott alapanyagnak köszönhetően további felület-
védelem nélkül is kiválóan ellenállnak a korróziós hatásoknak. A 
nagyszilárdságú acél anyag és az optimalizált profilméretek ma-
gas teherbírási képességet, ezáltal kis önsúlyt és gazdaságos, 
gyors megvalósítást tesznek lehetővé. A vékonyfalú gerendák 
különböző lemezvastagsággal és profilméretekkel, valamint 
minimális és maximális korlátok között megadott tetszőleges 
gyártási hosszal készülnek. Lehetőség van a tervezett kapcso-
latokhoz igazítva gyári lyukasztásra, amely még egyszerűbbé és 
időtakarékosabbá teszi a helyszíni szerelést.
A vékonyfalú gerendák legfőbb felhasználási területe a má-
sodlagos teherhordó szerkezeti elemek (tetőszelemenek, 
falvázgerendák, falvázoszlopok) kialakítása, közvetlenül alátá-
masztják a tető- és falburkolatokat, és továbbítják az épületre 
ható terheket a főtartó vázszerkezetre. A rendkívül tág profilvá-

laszték és az opcionális statikai rendszerek a gyakorlati esetek 
mindegyikében lehetővé teszik az optimális anyagfelhasználású, 
gazdaságos tervezést. A Z-/C-gerendák változatos tető- és 
falburkolathoz alkalmazhatók (alacsonybordás trapézlemez, 
előregyártott szendvicspanel), és többféle anyagú főtartóhoz is 
illeszthetők (acél, vasbeton, fa).

A nagyszilárdságú, korróziógátló horganyréteggel mindkét ol-
dalán bevont trapézlemezek jelentik a könnyűszerkezetes, ipari 
csarnoképületek önhordó, tető- és falburkolati rendszereinek az 
egyik alapját. A teherbírási, esztétikai és gazdaságossági igénye-
ket együttesen szem előtt tartva lehet kiválasztani az optimális 

lemeztípust a rendkívül széles méretválasztékból (profilmagas-
ság, bordaméretek, lemezvastagság). A tűzihorganyzott acélle-
mezre gyárilag felvitt többrétegű bevonati rendszer további kor-
rózióvédelmet, felületi ellenállóképességet, valamint a bőséges 
színválasztéka révén további esztétikai, megjelenési variációt 
nyújt a felhasználók számára. 
Az alacsonybordás, kültéri bevonattal ellátott trapézlemezek fő 
felhasználási területe a hőszigetelés nélküli, ún. hidegcsarnokok 
egyrétegű tető- és falburkolata, valamint kétrétegű alkalmazás 
esetén a hőszigetelt (temperált), helyszínen szerelt szendvics-
szerkezetű burkolatok külső és belső lemeze. Speciális típusa 
a trapézlemezeknek a belső oldalán gyári páramegkötő filcré-
teggel rendelkező tetőprofil, vagy a hangelnyelési célból apró 
lyukakkal áttört alapanyagból gyártott perforált trapézlemezek 
csoportja.

A könnyűszerkezetes építéstechnológia fő elemei, kompo-
nensei (tartószerkezetek, tető- és falburkolati trapézlemezek, 
magasprofilok, szendvicspanelek) önmagukban nem elegendők 
a komplett csarnokszerkezetek, burkolati rendszerek kivitelezé-
sére. Számos olyan segédanyagra, tartozékra, kiegészítő ter-
mékre van szükség, amely biztosítja a szerelt jellegű épületszer-
kezetek 100%-os készültségét, biztosítva az elvárt funkcionális 
és műszaki követelményeknek való hosszútávú megfelelőséget 
(pl. vízzárás, légzárás, rögzítéstechnika, peremlezárások, szellő-
zés, stb.).

A Swedsteel csarnokok megoldásai magukban foglalják a kiegé-
szítő könnyűszerkezetes épületszerkezeti termékek, alrendsze-
rek választékát, hozzá- illetve beépíthetőségét. Ide tartoznak a 
vízelvezető ereszcsatorna-rendszer, a nyílászárók (ipari kapuk, 
ajtók, ablakok) vagy a bevilágító elemek (egyszerűbb esetekben 
poliészter vagy polikarbonát anyagú trapézlemezek, magasabb 
igényszint esetén donga- vagy kupola-bevilágítók). Kisebb volu-
menű, ám annál fontosabb tartozékelemek a kötőelemek, önfúró 
csavarok, építési fóliák, tömítőprofilok, élhajlított szegélyleme-
zek, takaró profilok.

A magasbordás, nagy teherbírású trapézlemezek 
(„magasprofilok”) fő felhasználási területe elsősorban az ipari, 
kereskedelmi csarnokok záró vagy közbenső födémeinek teher-
hordó eleme. A járatos profilméretekkel és lemezvastagságok-
kal, a terhelés függvényében nagy fesztávok áthidalására alkal-
mas, közvetlenül a főtartókra vagy fióktartókra támaszkodva, így 
tulajdonképpen a másodrendű teherhordó szerepet biztosítja, 
szelemenezés helyett. A legfelső, zárófödémben való alkalmazá-
sa tipikus a lapos vagy alacsony hajlásszögű tetők esetén, egye-
nes rétegrendű, lágyfedésű melegtetőként, ahol a magasprofilra 
párazáró fólia, lépésálló hőszigetelés és csapadékvíz-szigetelő 
membrán kerül. Közbenső födémekben való felhasználása tör-
ténhet bennmaradó zsaluzatként monolit vasbeton födém alatt, 
vagy végleges teherhordó födémprofilként száraz építésű, köny-
nyűszerkezetes szerelt födémben.
A fenti alkalmazásokban a magasprofilok beltéri felhasználásra 
kerülnek, azaz a külső környezeti hatásokkal nem kerülnek köz-

vetlen kapcsolatba, emiatt a korróziógátló bevonati rendszerük-
re alacsonyabb követelmény vonatkozik. A megfelelő teherbí-
rású magasbordás trapézlemez kiválasztása statikus tervezői 
feladat, a födémre ható teherhatások és fesztávok alapján kell 
meghatározni a szükséges anyagminőséget, profilméretet és le-
mezvastagságot.

További termékeink
Vékonyfalú Z-/C-/U-szelvények

Tető- és falburkoló trapézlemezek

Kiegészítők, tartozékok

Magasbordás trapézlemezek
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Előzetes, tájékoztató árajánlat

Szeretne építtetni egy csarnokot? Vannak konk-
rét elképzelései a méretet, funkciót, megjelenést 
illetően, de nem tudja, hogyan induljon el? Küldje 
el hozzánk az adatokat, vázlatrajzokat, vagy töltse 
ki az ajánlatkérő sablonunkat, amelyet követően 
műszaki kollegánk felveszi Önnel a kapcsolatot 
és az Ön elképzeléseinek megfelelően készíti el 
az előzetes árajánlatot.

Az előzetes árajánlat a mindenkori műszaki tar-
talomnak megfelelően tájékoztató jellegű. A 
megvalósítás első lépése mindenképpen egy 
tervező megbízása, aki elkészíti az adott épületre 
vonatkozó követelmények ismeretében az építési 
engedélyezési terveket, amely alapján lehet vég-
legesíteni az árajánlatot.

Pontos, részletezett árajánlat

Amennyiben már rendelkezik pontos (legalább 
építési engedélyezési szintű) tervekkel, műszaki 
dokumentációval, költségvetési kiírással vagy 
pontos konszignációval és konkrét termékekre 
szeretne árajánlatot kérni, küldje el hozzánk bát-
ran árajánlatkérését!

Amennyiben lehetséges, megvizsgáljuk alter-
natív, műszakilag megfelelő, de gazdaságosabb 
megoldás, szerkezet ill. termék beépítésének le-
hetőségét is, és arra is kidolgozzuk az árajánlatot.

Célunk, hogy Ön a legmegfelelőbb, legoptimá-
lisabb ár-érték arányú, testreszabott terméket, 
rendszert kapja!

Csarnok vagy bármilyen épület építése, felújítá-
sa esetén is kiemelten fontos, hogy a megfelelő 
szakemberekkel dolgozzunk együtt. Tájékoztató 
jelleggel lehetséges előzetes árajánlatokat kér-
ni, becsült költségvetéseket készíteni, de első 
hivatalos lépésként mindenképpen egy jogo-
sultsággal rendelkező tervezővel kell felvenni a 
kapcsolatot, aki ismerve a jogszabályi és szakmai 
követelményeket, pontos számításokkal, kalkulá-
cióval készíti el az egyedi igényeknek megfelelő 
szintű terveket (vázlatterv, építési engedélyezési 
terv, tenderterv, kiviteli terv). Sok esetben nincs 
arra időnk, se energiánk, hogy egy folyamat min-
den szereplőjével saját magunk tartsuk a kapcso-
latot, ilyen esetekben generáltervező illetve lebo-
nyolító irodákkal célszerű együttműködni.
Széleskörű tervezői kapcsolatainknak köszönhe-
tően szívesen levesszük a terhet az Ön válláról és 
az igényeinek leginkább megfelelő tervezőt ajánl-
juk ki Önnek.

SzolgáltatásokÁrajánlat

Tervező kapcsolat

O2
Az első kipattant ötlettől a kulcsrakész átadásig bármikor szüksége van szakmai segítségre, mű-
szaki információra – a Swedsteel Kft. munkatársai állnak az Ön rendelkezésére!

Igény esetén lehetőséget kínálunk helyszíni konzultációra, személyes egyeztetésre is, az építkezés 
leendő vagy már folyó helyszínén, vagy az Ön székhelyén, irodájában is. Keresse kollégánkat a 
honlapon megadott kapcsolatok, elérhetőségek valamelyikén!

Azt nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy mennyire fontos a megfelelő szakmai kompetenciával 
rendelkező kivitelező, szerelő cég kiválasztása. Hiába állnak rendelkezésre a legtökéletesebb és 
legrészletesebben kidolgozott tervek, hiába vannak a legjobb minőségű építési termékek az építé-
si helyszínen, ha nem megfelelő kezekbe kerül a kivitelezés.

Ebben kívánunk segíteni Önnek azzal, hogy ha nincsen megbízható kapcsolata, akkor szívesen 
javasolunk olyan kivitelező cégeket, szerelő vállalkozásokat, amelyeknek garantáltan megvan a 
szükséges szakmai tapasztalatuk, a kellő számú és minőségű referenciamunkájuk, a megfelelő 
felszereltségük és képesítésük, jogosultságuk a konkrét projekt megvalósításához.

Műszaki szaktanácsadás

Kivitelezői ajánlás
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