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Mátrai Erőmű Zrt. karbantartási munkái












































Visonta Erőmű férfi-női öltöző-fürdő építészeti, épületgépészeti felújítási-, karbantartási munkái
Visontai Bányaüzem fürdő épületek épületlakatos, épületgépész és építészeti karbantartási munkái
Lőrinci Hőerőmű homlokzat lakatos és üveges karbantartási munkái
Visonta Bányaüzem területén épületek, üzemi épületek, technológiai berendezések karbantartási
munkái
Bükkábrány Bánya öltözők-fürdők építészeti- és épületgépészeti felújítási-, karbantartási munkái
Visonta Bánya irodaépület öltözők-fürdők helyiségeinek építészeti- és épületgépészeti felújítási-,
karbantartási munkái
Visonta Erőmű 10. sz., 11. sz., 12. sz. munkásszálló épületének építészet- és épületgépészeti
felújítási-, karbantartási munkái
Üvegezési munkák végzése I-V blokkon épületüvegezések, bányagépek ipari gépek üvegezése,
irodaépületek üvegezése
Visonta Erőmű épületeinek homlokzat festési karbantartási munkái
Visonta Bánya területén SZT-9 szalaghíd alatti támfal javítási munkái
Visonta Bánya irodaház számviteli osztály felújítási munkái
Visonta Erőmű Technológiai és számítástechnikai osztály felújítási karbantartási munkái
Visonta Bánya III-as műhely ivóvíz körvezeték karbantartási munkái
Visonta Erőmű szállítási osztály irodáinak karbantartási munkái
3-as sz ipari műhely munkái
Bánya irodaépület 1. emelet irodák és folyosó felújítási munkái
Bánya irodaépület 2. emeleti irodák felújítása
Bánya irodaépület földszinti irodák és folyosó felújítása
Bánya irodaépületben található orvosi rendelő felújítása, korszerűsítése
D épület, irattár felújítási munkái
Főporta és teherporta épületek felújítási munkái
Központi Karbantartó Kft irodaépület felújítási munkái
Termelési főosztály irodák felújítási munkái
KSZKO irodák felújítási munkái
Bánya földszinti és emeleti fürdő felújítási munkái
Sűrűzagy épületben kondenz szerelvények cseréje
3-as műhely (Armatúrás műhely) felújítási munkái, akkumulátor tároló helyiség kialakítása
munkái
Visonta Erőmű biztonságtechnikai osztály irodák karbantartási munkái
Mátrafüred Hegyalja úti és Üdülősor úti ingatlanok karbantartási munkái
Központi Karbantartó Kft forgácsoló műhely, diszpécseri iroda, melegüzemi és acélszerkezeti
műhely művezetői irodák, dob- és hajtóműjavító műhely művezetői irodák karbantartási munkái
Visonta Bánya felolvasó helyiség, felolvasó melletti szakvezetői fürdő és felolvasó melletti
teakonyha helyiségek karbantartási munkái
Markaz tópart gátőrház tető és homlokzati karbantartási, javítás munkái az épület teljes belső
karbantartása
Markaz tópart gátőrház árvízvédelmi raktár homlokzat és tető karbantartási munkái
VIKÜ szerver szoba kialakítás karbantartási munkák
Központi Karbantartó Kft pénzügyi és számviteli irodák karbantartása, irodabútorok készítése
munkák
Központi Karbantartó Kft központi raktárában irodák karbantartási munkái, irodabútorok
készítése munkái
Visonta Bánya Villamos karbantartási osztály irodaépületének karbantartási munkái
Markaz Tópart pihenőbázison végzett karbantartási munkák
Visonta Erőmű telefonközpont homlokzatának karbantartási munkái
Visonta Bánya irodaépület fszi irodák karbantartási, átalakítási munkái
Visonta Bánya Szakszervezeti irodák felújítási munkái
Visonta Bánya Számviteli osztály irodák felújítási munkái
Visonta Bánya orvosi rendelő jobb oldal felújítási munkái











Visonta Bánya Szállítási osztály irodaépület karbantartási munkái
Bükkábrány Bányaöltözők felújítási munkái
Visonta Bánya területén Tűzoltószertár épület karbantartási munkái
Visonta Erőmű K5 jelű útkarbantartási munkái
Visonta Erőmű területén Oktató épület hőközpont; Lakótelep hőközpont; Sűrűzagy szivattyúház
hőközpont; Igazgatósági épület hőközpont karbantartási felújítási munkái
Visonta Bánya irodaház fsz 21, 23, 23/a és 24 irodák karbantartási munkái
Visonta Erőmű Termelési Főosztály irodák karbantartási munkái
Visonta Bánya irodaépület orvosi rendelő folyosó felújítási munkái
Visonta Erőmű 36.sz. épület karbantartási munkái
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Visontai Bányaüzem irodaépület festő-mázoló kivitelezési munkái
Karbantartási főosztály irodakomplexum kialakítási munkái
300 tonnás trafó alapozás kivitelezési munkái
Visonta Erőmű Villamos Üzemviteli Osztály helyiségeinek épületgépészeti, építészeti felújítási
munkái
Bükkábrány Bányaüzem irodaépület építészeti, épületgépészeti, homlokzat hőszigetelési,
portálajtók cseréje kivitelezési munkái
Központi Karbantartó Kft III-as műhelycsarnok homlokzati festési munkái
Visonta Bánya területén lévő hegesztéstechnikai tanműhely tervezési és kivitelezési munkái
Hőközpontok építészeti, épületgépészeti kivitelezési munkái
Gőztávvezeték felújítási munkái
Irodaépületekben beépített szekrények, belső egyedi irodabútorok és bútorasztalos munkák
készítése gyártása saját létszámmal
Visonta Erőmű területén lévő széntér melletti sín megerősítéses dózerút munkái
Visonta Erőmű női öltöző-fürdő felújítási kivitelezési munkái
Visonta Erőmű területén 4 db hő- és hangszigetelt kezelőfülke legyártása, telepítése
Visonta Bánya területén lévő NÁ219-es forróvízvezeték és NÁ159-es fűtési gőzvezeték részleges
felújítása/cseréje kivitelezési munkái
Visonta Bánya terültén lévő NÁ159-es fűtési gőzvezeték részleges felújítása/cseréje kivitelezési
munkái
Látogató központ építés kivitelezési munkái
Visonta Erőmű 3. sz. raktár toldalék épületszárny kialakítása kivitelezési munkái
Visonta Erőmű VIKÜ épületének felújítási kivitelezési munkái
Bánya irodaépület homlokzati nyílászárók cseréje
Igazgatósági épület és kapcsolódó épületek homlokzati festés munkái
Főporta és teherporta épületek nyílászárók cseréje
Bánya területén a LOADING Kft zárt autómosó épület kivitelezési munkái
Férfi fürdőben homlokzati nyílászárók cseréje
Igazgatósági épület vízszintes és függőleges csapadékvíz elvezető csatorna csere munkái
5. blokk 43m-es szint WC fülkék gyártása és elhelyezése munkák
3-as kábelrendező 5. csomóponti szivattyú elhelyezés m unkák
3-as és 4-es kábelrendező I sori alagút zsomp kialakítás munkái
Férfifürdő, Igazgatósági épület féirfi fürdő felőli bejárat homlokzati nyílászárók cseréi
Markaz II. nyersvíz távvezeték csere munkái
Visonta Bánya irodaépület I. emelt és földszinti folyosó burkolási munkái
Bánya területén a vasútüzemnél veszélyes anyagtároló építése munkái
Visonta területén dohányzó helyek telepítése munkái
Bánya fsz irodák homlokzati nyílászárók cseréje munkák
ME ZRt Bükkábrány Bánya térbetonozott hajtóműtároló műtárgy részére ipari térbetonozás
munkái
Visonta Erőmű Vegyészeti és Környezetvédelmi osztályon vegyszertároló kialakítása
Mátrai Erőmű Központi Karbantartó Kft 3-as műhelyhez fűtésvezeték kiépítése, és betonozási
munkák végzése
Visonta Bánya külső törő lakossági szénkiadáshoz konténerek telepítése
Vasúti sínpálya világító tartóoszlopok festése munkái
külső törő 10B jelű zárt szalag tetőszerkezet építés, lemezelés munkái
Visonta Bánya Gépjármű üzemeltetés és 35/6kV trafóállomásnál veszélyes anyagtároló építése
munkái
külső telephelyek fűtési távvezeték kiépítése munkái
XII. szállóépület öltöző-fürdő kialakítási munkái
Visonta Erőmű 3-4 blokk 3. szinten kalorikus munkavédelmi helyiség kialakítása munkái
Déli Bánya tüzivíz tározóhoz szivattyú akna és kerítés építése
Visonta Bánya 14db tűzoltószekrény gyártása



















Visonta Bánya központi irodaépület parkoló részén vízvezeték szakasz csere munkái
Visonta Bánya irodaépület 116 irodabútor gyártása és elhelyezése munkái
Visonta Bánya irodaépület Üzleti Igazgatóságon irodabútorok gyártása és helyszíni szerelése
munkái
Bükkábrány Bánya tűzoltóság és Rendészeti épületek beruházási munkái
Bükkábrányi Bányaüzem irodaépületének homlokzati szigetelési munkái
Visonta Bánya II.-es műhely irodák kialakítása projekt
Fotovoltarikus naperőmű belső transzformátor állomás építészeti műtárgyak létesítési munkáinak
építése
Visonta korszerű vízmű épület megépítése, építészeti kivitelezési munkái – Engedélyezési és
Kiviteli tervek alapján
Bánya irodaház ügyfélváró helyiségek építési munkái
Visonta bánya központi büfé és hidegkonyha helyiség építési munkái
Bükkábrányi bányaüzem elektromos kazánok telepítése, megépítése, épületgépészeti korszerűsítési
munkák
Központi karbantartó Kft tárgyaló helyiség építés kivitelezési munkái
Központi Karbantartó Kft Összeszerelő Üzem II csarnoképület alépítményi és alapozási munkái
Visonta UREA ipari tartályok alépítményi és alapozási munkái
Visonta Szállítási osztály szénvezénylő korszerűsítési munkái
Szállítási osztály lépcsőház felújítása
Szállítási osztályöltöző fürdők átépítése

Önkormányzati kivitelezési munkái


















Gyöngyös Epreskert úti orvosi rendelő komplett felújítása
Gyöngyös Felsővárosi Általános iskola függőfolyosók padlóburkolat és lépcsőházak burkolatainak
cseréje
Gyöngyös sportpálya kislelátó kivitelezési munkái
Gyöngyös Epreskert úti óvoda festés-mázolási munkái
Gyöngyös 3. sz. Általános iskola tornaterem kopolit üvegezés karbantartási munkái
Gyöngyös SZIE főiskola Kollégium és Tanszálloda kivitelezési munkái
Gyöngyös Művelődési ház irodák átépítése, belső festési munkák végzése
Abasár Idősek Otthona beépített konyhaszekrények gyártása, helyszíni elhelyezése
Gyöngyös Vak Bottyán János Szakközépiskola öltözők, fürdők és WC csoportok karbantartási
munkái
Nagyréde Önkormányzat szolgálati lakások és Postahivatal épületének átalakításának kivitelezése
Mátrafüred Hanák Kolos Általános Iskola rámpa és mozgássérült WC kivitelezése
Eger, Leányka úti kollégium beépített szekrények gyártása és helyszíni elhelyezése munkái
Eger, Felnémet rehabilitáció és könyvtár és kisebbségi önkormányzat épületének asztalosipari
munkái
Vak Bottyán János Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola tornaterem mennyezet
karbantartási munkái
Abasár Általános Iskola bútorok gyártása és helyszíni beszerelési munkái
Gyöngyös, Petőfi Sándor úti Gyógypedagógiai általános iskola tetőhéjazat karbantartási munkái
Gyöngyös II. Rákóczi F. általános iskola épületasztalos, bútorasztalos kivitelezési munkák
végzése

Közületi megrendelők kivitelezési munkái



































YTONG Hungary Kft fürdők, öltözők karbantartása, technológiai épületgépészeti vezetékek
szerelése munkák kivitelezése
Gyöngyös Danubiana Bt. borászati üzemben új öltöző, fürdő komplexum építése
Gyöngyös Renault autószalon homlokzati vakolatok és aljzatbetonok készítése
Detki Római Katolikus Templom homlokzati karbantartási munkái
Silye és Társa Kft irodaépület, műhelyépület átalakítás munkái
Geosol Kft építészeti munkák
ÉMÁSZ gyöngyösi régió központ épületének építészeti- és épületgépészeti felújítási-, karbantartási
munkái
Mezőkövesd, Wiktori Kft telephelyén (Dohány u. 5.) acél szerkezeti csarnok fémszerkezeti munkái
Eger, Forrás Gyermek Szabadidőközpont asztalos és bútorasztalos jellegű kivitelezési munkái
Eger, Vécsey völgy lakópark garázskapuk kivitelezési munkái
Gyöngyös, Danubiana Borkereskedő és Termelő Bt. palackozó üzem helyiség karbantartási,
kivitelezési munkái
Gyöngyös, családi házak karbantartási munkái
Mátrafüred családi házak karbantartási munkák
Detk családi házak, bányakár miatti épületrekonstrukciós munkák végzése
Xella Magyarország Kft irodák hangszigetelése, előtető készítése, térkövezés, burkolás munkái
Mátrai Erőmű ZRt. Visonta Bánya mentőgarázs kivitelezési munkái
Xella Magyarország Kft új raktár építésének munkái
Eger, Inter Európa Ház beépített szekrény, konyhaszekrény készítése és helyszíni elhelyezése
munkái
Gyöngyös, Danubiana Borkereskedő és Termelő Bt. öltöző-fürdő kivitelezési munkái
Gyöngyös Danubiana Bt. borászati üzemben irodaépület, folyosók, lépcsőházak padlóburkolása
Gyöngyös, üzlethelyiségek kialakítás munkái
ME. KK. Kft revétlenítő műhely alapozási munkái
Gyöngyös, TESCO áruházban meglévő üzlethelyiség átalakításával, új gyógyszertár építés
kialakítása kivitelezési munkái.
XELLA Magyarország Kft gyártóközi labor iroda kialakítása, valamint labor melletti WC csoport
karbantartási kivitelezési munkái
Danubiana Bt borászati társaság mangántalanító helyiség karbantartási munkái
Rotary Mátra Kft külső szennyvíz vezeték javítás munkái, Rotary –Mátra Kft iroda és műhely
épület teljes építészeti homlokzati és belső karbantartási munkái
Danubiana Kft feldolgozó üzemcsarnokban hőszigetelt üvegfal panel építése és felülvilágító
hőszigetelt panel készítése munkái
Digitherm Kft csővezeték festés-mázolás munkái
MagnetecUngarn Kft csővezeték festés-mázolás munkái
Rotary-Mátra Kft épületének felújítási munkái
Danubiana Kft területén kór tartályokhoz vezető acéllépcsők festés-mázolás munkái
Gépüzem Kft Csarnoképületeinek belső festési munkái
Ergo MEd Gyöngyös Kft részére irodabútorok gyártása és elhelyezése
Baumit Kft Visontai telephelyén, területén meglévő raktárépület korszerűsítési munkái,
útszélesítési munkák végzése

