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Tevékenységünk

A megbízhatóságban hiszünk

Bemutatkozás

Munkáinkat mindenkor az érvényes rendeleteknek, szabványoknak és műszaki előírásoknak 

megfelelően végezzük.

Küldetésünk, hogy megrendelőink részére minél színvonalasabb szolgáltatást biztosítsunk. 

Munkáinkban mindig az energiahatékonyság elve vezet, szem előtt tartva a beruházó igényeit. 



“Your work is going to fill a large part of your life, and 

the only way to be truly satisfied is to do what you 

believe is great work. And the only way to do great 

work is to love what you do.” 

— Steve Jobs

MEET OUR
CEO

Cégfilozófiánkat az új eljárások bevezetése és a legújabb 
technológiai vívmányok alkalmazása jellemzi. Hisszük, 
hogy a tisztességes és szorgalmas munka, a korrekt üzleti 
magatartás, a megbízható szervízháttér és a jó minőségű 
termékek kiválasztása a folyamatos fejlesztésekkel 
együttesen, hosszú távon kifizetődnek. Ehhez több mint 
két évtizede tartjuk is magunkat, hiszen ennek 
köszönhetően tudtuk a szakmai piacon sikeresen 
megőrizni a megszerzett, jó pozíciónkat. 

Cégünk működésének legfontosabb pillérei 
munkatársaink hozzáértése, a gazdasági stabilitáshoz 
szükséges feltételek megléte és az innováció. Ennek 
érdekében támogatjuk a fejlődést céges és egyéni szinten 
(szerelő, technikus, mérnök, szakértő stb.) egyaránt, hogy 
minden területen a legkorszerűbb technológiákat tudjuk 
felhasználni Ügyfeleink megelégedésére. 

Valljuk, hogy az ember alkotni született, ezért igyekszünk a 
kollégáinknak olyan körülményeket biztosítani, hogy a 
munkájuk során, nap mint nap sikerélményekkel 
gazdagodjanak. 

Bukta Zoltán
Vállalkozó



Irányelvünk

A legjobbat Önnek

GARANCIAMEGBÍZHATÓSÁG KEDVEZŐ 
ÁRAK

SZAKÉRTELEM

A változó piaci igényekhez történő 

rugalmas

alkalmazkodással folyamatosan 

törekszünk

A legkedvezőbb árakat biztosítani 

ügyfeleinknek.

Alkalmazkodunk a különböző 

igényekhez,

körülményekhez. Hatékonyság, 

rugalmasság,

az egyedi ügyféligények minél jobb

kiszolgálása, korrekt ügyfélkapcsolat 

és gyors

reagálás jellemez minket üzleti 

területen. 

Olyan hatékony céget kívánunk 

működtetni,

amely garantálja termékeink és

szolgáltatásaink kifogástalan 

minőségét,

folyamatos fejlesztését. 

Tevékenységünk középpontjában 

ügyfeleink

állnak. 

Arra törekszünk, hogy igényeiknek

maradéktalanul megfeleljünk, és 

mindenki

megelégedettséggel hasznosítsa 

munkáinkat.



Költséghatékony és környezetbarát megoldás a meglévő fűtési rendszer 

kiváltására

Hőszivattyús 
rendszerek

Szabályozott szellőztetésű hővisszanyerős rendszerek telepítése

Légtechnika

Klíma beszerelés, javítás és karbantartás

Klímaszerelés

Szolgáltatásaink

Bízza ránk



Felelős műszaki vezetés

Szakértés, műszaki ellenőrzés

Innovatív tervezés, kivitelezési költségkövetéssel 

Kivitelezés

Fűtéstervek, légtechnika, gáz és hőszivattyús rendszer tervezés, versenyképes árak.

Épületgépész tervezés

További 
tevékenységeink

Nem érjük be kevesebbel



KAPCSOLAT

Kérjen időpontot egy személyes 

konzultációra, hogy igényeinek 

megfelelően a legjobb ajánlatot adhassuk 

Önnek!

bukta.zoltan@zolcontact.hu

Bukta Zoltán

+36 30 221 7402



Épületgépészeti tervezések
- AUCHAN bevásárló központok
- TESCO bevásárló központok
- LUXUS áruház, Vörösmarty tér
- Éttermek
- Luxus társasházak
- Irodaházak
- Szállodák, éttermek
- Kivitelezett ipari létesítmények
- ERSTE, CIB, OTP:  bankfiókok, 
székhelyközpontok
- Luxus lakások, Vörösmarty tér 3. (2010): 
Meglévő épület teljes átalakításával együtt 
járó gépészeti rendszerek tervezése
- Fertő utca 1. Ipari gázterv (2010): A 
meglévő hálózat átalakításhoz a 
gázhálózat tervezése, engedélyeztetése
- Long Bar (2008): Légtechnikai rendszer 
tervezése

Épületgépészeti generál kivitelezés
- Észak Budai Hőerőmű és irodaterület
- Dél Budai Hőerőmű és irodaterület
- Sun–Palace: uszoda, fitness terem 
luxuslakások, irodák, gépházak
- Zöldolaj Zrt. gyártelep és 
irodakomplexum, Visonta
- Honvédségi épületek, irodák
- NOKIA Románia, Kolozsvár gyártelep és 
irodák
- ZOÉ Zrt.
- Újpalotai Hőerőmű és irodák
- Tatabányai Hőerőmű
- Lidl – Szentendre (2011): Lidl bővítés, 
pékség generál gépészeti kivitelezése 
(légtechnika, hűtés, vízellátás, csatornázás)

Karbantartás
- Malomudvar (2008-tól): A meglévő illetve 
új klíma berendezések, folyadékhűtős 
rendszer folyamatos ellenőrzése, tisztítása, 
szükség esetén javítása
- MVM, Észak Budai Erőmű (2007 - től): 
Teljeskörű karbantartás (kazánház, split 
klíma, légkezelő)

Műszaki ellenőrzések
- Magyar Villamos Művek Zrt. székház
- Jókai u. 6. Irodaház
- RIGIPS Zrt új gyártelep, Gyöngyös
- Számtalan beruházás banki műszaki ellenőrzése 
(OTP ingatlan, ERSTE, CIB, RAIFFEISEN, 
VOLKSBANK, stb.)

Kivitelezés
- Károlyi – Csekonics Rezidencia (2011): 
Beltéri egységek (Fan-Coil) tisztítása, a fűtési 
rendszer elemeinek cseréje (radiátorok, 
légtelenítők stb.), bővítése. Új teakonyhák 
kialakítása, mosdók szerelvényei, 
piperetárgyak cseréje
- R70 Office Complex (2011): Az irodai 
bérlemény hűtési illetve fűtés rendszerének 
kialakítása Fan-coilokkal. Légtechnika 
hálózat bővítése-friss levegő bevezetése, 
vizesblokkok kialakítása (mosdók, 
teakonyha)
- Mom park, Nero üzlethelyiség (2010): Az 
üzlethelyiség fűtésének-hűtésének 
kialakítása, mennyezet alá szerelt 
Fan-coilokkal, légtechnikai rendszer 
kiépítése
- Dörgics Borüzem (2010): A létesítmény 
klimatizálása VRV rendszerrel
- Lidl – Jászberény (2010): Stiebel – Eltron 
gyártmányú hőszivattyúk telepítése és a 
kazánház átalakítása
- Andrássy Palota (2009): Hűtési-fűtési 
rendszer bontása, kazánház átalakítása, 
folyadékhűtő telepítése, szerver helyiség 
hűtése

CASA PROPERTY Capital 
Square Irodaépület (2010): 
Az irodai bérlemények 
hűtési illetve fűtés 
rendszerének kialakítása 
Fan-coillal. Légtechnika 
hálózat bővítése, friss 
levegő bevezetése, 
teakonyhák kialakítása 
(vízellátás-csatorna)
- Aranykor bérlemény
- Bridgestone bérlemény
- COWI bérlemény
- First Clients bérlemény
- MKB bérlemény (Földszint 
és 1. emelet)
- KCI bérlemény (I. és II. 
ütemŰ)
- Esselte bérlemény
- Epicor
- Chartis
- Exact
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KÖSZÖNJÜK FIGYELMÉT!


