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Cégünk 1990-ben kezdte tevékenységét családi vállalkozásként. Az elmúlt 27 évben
vállalkozásunkat folyamatosan fejlesztettük. Ennek és a fiatalos lendülettel dolgozó
cégvezetésnek köszönhetően mára elmondhatjuk, hogy vállalkozásunk jól szervezett,
stabil anyagi alapokon álló vállalkozás, mely megbízható partnere országosan ismert
nagyvállalkozásoknak.
Tevékenységünk 3 fő pillére a transzportbeton gyártás, betonelem gyártás, valamint a
betonacél előkészítés.

A környezetvédelem mellett nagy hangsúlyt fektetünk a minőségre. Cégünk a
Közlekedéstudományi Intézet által minősített betongyár, valamint ISO 9001 szerint
tanúsított minőségirányítási rendszert alkalmaz. Fentiek mellet belső minőségellenőr
munkatársunk

áll

vevőink

rendelkezésére

a

napi

problémák,

megválaszolására.
Telephelyünkre kizárólag az EU-ból származó, minőségi alapanyag kerül be.
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TRANSZPORTBETON GYÁRTÁS
Egyik
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tevékenységünk
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és

az

ehhez

tartozó

szolgáltatások: betonszállítás, betonszivattyúzás.
ELBA 105 típusú, számítógép által vezérelt betongyárunk frakcionált adalékanyagból
dolgozik, kapacitása 105 m3/óra.
A SAUTER AG által beüzemelt forrólevegős rendszernek köszönhetően gyárunk
téliesített, így télen sem okoz gondot az akár + 15 fokos beton előállítása.

A zökkenőmentes szállítást saját gépparkunk biztosítja. Amennyiben a megrendelői
igény úgy kívánja, alvállalkozók segítségét kérjük.

Fontos számunkra a környezetvédelem, ezért 2007-ben vásároltunk egy mixermosó,
újrahasznosító berendezést. Ezáltal a megmaradt, visszaszállított beton nem a
hulladéktárolóba,

hanem

újrahasznosításra kerül.
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BETONELEM
Kezdetben kiegészítő tevékenységként gyártottunk vízóraaknát és kerítésoszlopot.
2012-ben gyártási palettánkat kibővítettük a sertés- és szarvasmarha padlórács
gyártásával, ezzel a betonelem gyártás egyik fő tevékenységi körünkké vált.
Rácspadló üzemünk beindítását a több mint 20 éves transzportbeton- és betonelem
gyártásban szerzett tapasztalatunkra alapoztuk. A hazai gyártásban szokatlan
minőséget az egyedi receptúrával, német gyártósorunkkal, sablonrendszerünkkel,
nagyfrekvenciás rázóasztalunkkal, valamint vetemedésmentes szárítótechnikánkkal
érjük el.

BETONACÉL ELŐKÉSZÍTÉS
Betonacél előkészítés folyamán, terv alapján levágjuk, lehajlítjuk, majd azonosító
címkével látjuk el a feldolgozott betonacélt. Az előkészítés 3.000 m2-es, daruzott
csarnokban történik korszerű német STEMA/PEDAX automata gépekkel. Igazodva a
megrendelői igényekhez, gépparkunkat kibővítettük, így kapacitásunk mára elérte a 60
tonnát műszakonként.

