
29 ÉV
SIKER A PIACON



Vállalati profil 
A MENERT spol. s r.o. társaság 1991-ben jött létre Vágsellyén (Nyitrai kerület), 

ahol a legjelentősebb munkaadók közé tartozik. Létrehozásának oka a szlovákiai 
hőtermelés és -elosztás hatékonyabbá tétele volt. 

Hosszú ideje sikeresen működünk a szlovák és a külföldi piacon. Jelenleg ügyfeleinknek  
termékek és szolgáltatások széles skáláját kínáljuk.



Integrált irányítási 
rendszerek  

Az alábbiak birtokában vagyunk

ISO 9001:2015   
Minőségirányítási rendszer, a hőgazdálkodás területén működő szlovák 
vállalkozások körében az elsők között    

ISO 14001:2015
Környezetgazdálkodási rendszer:  

OHSAS 18001:2007    
Munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer 

ISO EN 1090-2  
Acélszerkezetek gyártásellenőrzési rendszerének megfelelőségi  
tanúsítványa

ISO EN 3834-2 
A fémanyagok olvasztott hegesztésének teljes minőségi 
követelményeinek tanúsítványa   

ISO EN 15085-2 
Vasúti járművek és alkatrészek hegesztési tanúsítványa



Egyéb szaktudás
Több mint 40 engedéllyel és tanúsítvánnyal rendelkezünk 

speciális szakmai tevékenységek végzésére, ideértve:

Gáz-, nyomás- és elektromos berendezések javítására vonatkozó engedélyek 

Előzetesen szigetelt csőrendszerek telepítésének engedélyezése 

Hegesztői tanúsítványok

Regisztráció meghatározott mérőműszerek javításához és telepítéséhez 

Metrológiai laboratóriumi akkreditációs tanúsítványok 

Energetikai ellenőrzések elvégzéséről szóló tanúsítványok 

Építési mérnöki tevékenységekre és építési munkákra vonatkozó 

        engedélyek 

Villamosenergia-termelési és -elosztási tanúsítványok  

és forgalomirányítás 

Képesítési bizonyítványok a hőenergia területén és másutt



Társadalmi és közösségi 
szerepvállalás 

Évente hozzávetőlegesen 20.000 eurót fordítunk társadalmi és közösségi 
célú projektekre főleg a Nyitrai és Nagyszombati kerületben.

kultúra és sport - Szlovákia Körül Kerékpárverseny, vágsellyei és galántai futóverseny,  labdarúgó  
egyesület, TJ Slávia SOUP Szlovák Díjugrató Kupa, Szlovák Karate Bajnokság stb.
közösségi kezdeményezések - OZ Červený nos (Piros Orr Civil szervezet), Sellyei Szociális Ellátási  
Szervezet, Anyukák Egymás Közt, és egyéb, rászoruló polgárok igényeit szolgáló civil szervezetek
oktatás - iskolák és oktatási szervezetek, amelyeknek szakmai tapasztalatot nyújtunk az elektromos,  
mérési és szabályozási, valamint a gazdasági szakterületeken, egyetemi hallgatók diplomamunkái  
kidolgozása 

Az alábbiakat támogatjuk:



Munkavállalói gondozás
Az alábbiakat valósítjuk meg és támogatjuk

az alkalmazottak képzése, készségeik fejlesztése
szociális program hosszú távú munkaképtelenség esetén, gyermek születésekor,  

fontos évfordulók alkalmából, a minőségi munkavégzés elismeréseként 

Mit szervezünk 
társadalmi kezdeményezések a csapatmunka támogatására és a munkateljesítmény javítására 

karácsonyi összejövetelek és munkahelyi közösségi rendezvények 
marketing tevékenységek az alkalmazottak tájékozottságának és elégedettségének fokozására



Gazdasági mutatók 2001-2019
A társaság nettó árbevétele 2019. 12. 31-

én elérte a 13,7 mil. EUR-t 
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Emberi erőforrások
A társaság 2019. 12. 31-én 184  
alkalmazottat foglalkoztatott 
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Emberi erőforrások
Az alkalmazottak százalékos  

aránya 2019-ben végzettség szerint 

0,0% 30,98% 25% 19,02%50,0%
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Az alkalmazottak százalékos aránya  
2019-ben osztályok szerint 

13,59% 25%77,72%

FŐIGAZGATÓI 
OSZTÁLY

4,89%
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MARKETING 
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A társaság fő 
tevékenységei

Metrológia 
Ipari technológiai folyamatok  
automatizálása, mérése és szabályozása 
Központi hőforrások építése és  
rekonstrukciója 

Gépgyártás 
Kulcsrakész technológiai egységek 
Építőipari tevékenység 
Megújuló energiaforrásokból  
előállított energia felhasználása



Vállalati részlegek

Energia, 

technológiai és 

szerelési részleg   

(ETSZR) 

Automatizálási,  

mérési és szabályozási  

részleg (AMSZR) 

Gépészeti részleg (GR)

Metrológiai 

laboratórium



Energia, technológiai  
és szerelési részleg

Szolgáltatásokat nyújtunk az átfogó „a semmiből” építéstől az épületelemek egyes 
részeinek különleges helyreállításáig. 
A hangsúlyt a hatékonyságra és a munka minőségére helyezzük el neves gyártók 
anyagainak felhasználásával. 
Vevőinknek mindenféle építési és kivitelezési tevékenységet kínálunk.



Energia, technológiai  
és szerelési részleg

Részlegünk erőssége a szakmaiságban  
és a korszerű technológiák alkalmazásában rejlik.

Minden tevékenység képzett építési vezetők és építési felügyelők felügyelete alatt zajlik. 

Megfelelünk a munkavédelmi és a tűzvédelmi követelményeinek, amelyeket a biztonsági 

koordinátor irányít az érvényes előírások szerint.



Energia, technológiai  
és szerelési részleg

Az ügyfelek egyedi igényei szerint az alábbiakat biztosítjuk:

projektdokumentáció, beleértve  
a bejelentett szervezet jóváhagyását 
épületek műszaki és költségvetési 
előkészítése
komplex építési tevékenység 
        - épületek hőszigetelése 
        - központi fűtés, légkondicionálás,  
   orvostechnika rekonstrukciója
        - bontási, építési munkák,
        - anyagok és technológiai egységek  
   szállítása

az építésvezetők és az építési felügyelet
tevékenysége 
fejlesztési tevékenység 
lakóépületek építése



Energia, technológiai  
és szerelési részleg

További szolgáltatásaink:

acélszerkezetek, berendezések és csövek szerelése, szigetelések szállítása és szerelése 
egyedi és összetett tesztek, nyomáspróbák az EN STN és az érvényes jogszabályok szerint, 
ideértve a bejelentett szervezet általi ellenőrzést 
kísérő műszaki dokumentáció, az ügyfél rendeleteivel és előírásaival összhangban 
épületek és technológiai egységek műszaki támogatása és irányítása



biogázüzemek kogenerációval 
megújuló energiaforrások szalma,  
faforgács, kukorica szalma, pellet  
felhasználásával 
fényelektromos panelek telepítése villamos 
energia előállításához 
 

napkollektorok, hőszivattyúk
modern fűtőcsarnokok 
kazánházak építése és rekonstrukciója 
megújuló energiaforrások felhasználása
gázkazán helyiségek 
szennyvíztisztító telepek

Energia, technológiai  
és szerelési részleg

A Kiotói Jegyzőkönyv értelmében az első sikeres üvegházhatást okozó gázok  
kibocsátási egységeinek kereskedelmi ügyletét folytattuk le (2002). 

Szolgáltatásaink a technológiai egységek építése és üzemeltetése területén:



Az ETSZR egyes megbízásai
megvalósítva a 2009 - 2013-es időszakban

ÉV BERUHÁZÓ MEGBÍZÁS NEVE

2009 Kráľov Brod község Bérleti lakóépületek építése

2009 Sereď község J. A. Comenius Általános Iskola hőszigetelése

2010 Vásárút község Vásárúti Általános Iskola és Óvoda rekonstrukciója

2010 Taksony község Bérleti lakóépületek építése infrastruktúrával

2010 EnviTec Biogas Central Europe, 
s.r.o. Velké Meziříčí

A Vrbina biogázüzem új épülete – a beruházás egy része 
A Nový Dvor biogázüzem új épülete – a beruházás egy része

2011 Močenok község Bérleti lakóépületek építése

2012 Danubian Biogas s.r.o. Šaľa Meleg víz csatlakozás BPS-OST2 Szepsi 
A szepsi biogázüzem új épülete

2012 Duslo, a.s. Šaľa Gőz-kazánház építése az Istrochem Reality, a.s. vállalat 
gőzellátásához Bratislava

2012 ELKOM MEP Ljubljana Orvostechnika telepítése a HTK Bad Homburg Zeppelinstrasse 20, 
61348 Bad Homburg“ építkezésen

2013 KRÁLOVOPOLSKÁ  RIA, a.s. Brno Volkswagen Slovakia - Szennyvíztisztító üzem Intenzifikálás és 
modern.

       



ÉV BERUHÁZÓ MEGBÍZÁS NEVE

2009 Kráľov Brod község Bérleti lakóépületek építése

2009 Sereď község J. A. Comenius Általános Iskola hőszigetelése

2010 Vásárút község Vásárúti Általános Iskola és Óvoda rekonstrukciója

2010 Taksony község Bérleti lakóépületek építése infrastruktúrával

2010 EnviTec Biogas Central Europe, 
s.r.o. Velké Meziříčí

A Vrbina biogázüzem új épülete – a beruházás egy része 
A Nový Dvor biogázüzem új épülete – a beruházás egy része

2011 Močenok község Bérleti lakóépületek építése

2012 Danubian Biogas s.r.o. Šaľa Meleg víz csatlakozás BPS-OST2 Szepsi 
A szepsi biogázüzem új épülete

2012 Duslo, a.s. Šaľa Gőz-kazánház építése az Istrochem Reality, a.s. vállalat 
gőzellátásához Bratislava

2012 ELKOM MEP Ljubljana Orvostechnika telepítése a HTK Bad Homburg Zeppelinstrasse 20, 
61348 Bad Homburg“ építkezésen

2013 KRÁLOVOPOLSKÁ  RIA, a.s. Brno Volkswagen Slovakia - Szennyvíztisztító üzem Intenzifikálás és 
modern.

       

Az ETSZR egyes megbízásai
megvalósítva a 2014 - 2017-es időszakban

ÉV BERUHÁZÓ MEGBÍZÁS NEVE

2014 ELBIOPELET s.r.o. Bratislava Pelletgyártó üzem új épülete, Bős

2014 Andód község Bérleti lakóépületek építése

2014 EURO-BUILDING a.s. Bratislava J.G. Tajovský Általános Iskola rekonstrukciója, Szenc

2015 Pezinok község Kupecký Általános Iskola rekonstrukciója, Pezinok

2015 FORTISCHEM , a. s  Nováky Tűzeset következményeinek felszámolása az elektromos alál-
lomáson, MF és AF rész

2015 FORTISCHEM , a. s  Nováky
2.sz. keményfémkemence korszerűsítése - új keményfém kemencet-
est eltávolítása és építése, beleértve a fedelet és a kemence alapjain-
ak rekonstrukcióját (KP2)

2015 FORTISCHEM , a. s  Nováky 2.sz. keményfémkemence korszerűsítése – a szerkezet egy része, 
géptechnika, csővezetékek (KP2)

2016 Duslo, a.s. Šaľa Az FCH és az UGL közötti kibocsátások kezelése

2017 Galantaterm, spol. s r. o. A CZT Galánta Észak csővezetékrendszer teljes rekonstrukciója

2017 TOMA, s.r.o. Topoľčany Hőelosztás és vízvezetékrendszer Topoľčany városban
       



Az ETSZR egyes megbízásai
megvalósítva a 2017 - 2019-es időszakban

ÉV BERUHÁZÓ MEGBÍZÁS NEVE

2017 Szt. Szórád Szakkórház, n.o. Nitra A fűtési rendszer korszerűsítése költségmegtakarításhoz vezet 

2017 PSJ Hydrotranzit, a.s. Bratislava Új DA tározó az UGL számára

2018 Sellye Város A Sellyei Városi Hivatal épülete energiafogyasztásának csökkentése 

2018 Fortischem, a.s. Nováky A higanyelektrolízis membrán elektrolízisre történő átalakítása 

2018 TEHO, a.s. Košice A KVP lakótelepi hőelosztás rekonstrukciója és korszerűsítése, I. rész

2018 BorsodChem  Zrt. Mechanikai karbantartás leálláskor

2018 SOŠ RV Dunaszerdahely Gázkazánok rekonstrukciója és hőszigetelés 

2019 Bernolákovo község Óvoda építése

2019 Duslo, a.s. Šaľa A P3 gőzcsövek felújítása és ésszerűsítése a K, L hidakon

2019 SOŠ RV Dunajská Streda Rekonstruktion von Gaskesselräumen und Wärmedämmung 
       



Az ETSZR egyes megbízásai
megvalósítva a 2019-es időszakban

ÉV BERUHÁZÓ MEGBÍZÁS NEVE

2019 Feketenyék község A közösségi vízellátás és csatornahálózat kibővítése  
A művelődési ház és a színpad rekonstrukciója

2019 Csallóközcsütörtök község A közmű épület energiateljesítményének javítása Víz-, eső- és  
szennyvízcsatorna gyártása és KD felületek kezelése 

2019 Invest s.r.o. A folyékony műtrágya szállításának kibővítése a Duslo, a.s. részére

2019 Kismácséd község A közmű épület energiateljesítményének javítása

2019 Duslo, a.s. Šaľa Az E107 kazán felső csőlemezének hűtése a KD3-on

2019 Veolia Energia s.r.o. Plešivec község használati melegvíz hőelosztásának rekonstrukciója 

2019 Bysprav spol. s r.o. A másodlagos vezetékek részleges rekonstrukciója – SNP lakótelep 
 – K12 hálózat, 5A, 5B hálózatok Galántán

2019 TEHO, a.s. Košice A KVP lakótelepi hőelosztó hálózat rekonstrukciója és korszerűsítése,  
II. rész

2019 BorsodChem  HU Mechanikai karbantartás
       



Gépészeti részleg
Ügyfeleinknek műszaki gyártási, tervezési és építési tevékenységeket,  

valamint komplex műszaki megoldásokat kínálunk. 

Legfeljebb 12,5 tonna tömegű és 2,5 m magasságú termékeket gyártunk. 
Galántán 10 000 m2-es gyártóüzem található, gyártócsarnokokkal, kültéri és kezelési  
létesítményekkel. 



Legfeljebb 12,5 tonna tömegű és 2,5 m magasságú termékeket gyártunk. 
Galántán 10 000 m2-es gyártóüzem található, gyártócsarnokokkal, kültéri és kezelési  
létesítményekkel. 

Gépészeti részleg
Az ügyfelek egyedi igényei szerint az alábbiakat gyártjuk: 

20 mm vastag nyomástartó és nem  
nyomástartó kör alakú edények 
hőcserélők  
izotermikus, kád alakú,  
feszített tartályok, tároló edények 

konténeres felszíni üzemanyag-töltőállomások 
acél, rozsdamentes és alumínium szerkezetek 
acél részegységek és hegesztések 
kör alakú tartályok, tározók, nagy átmérőjű  
tartálygyűrűk és hüvelyek  



Gépészeti részleg
Alkalmazottaink az alábbi hatáskörökkel rendelkeznek:

acél, rozsdamentes és alumínium szerkezetek   
hegesztése 
lakatos munkák - acélból, alumíniumból és 
rozsdamentes acélból 
felületkezelés festéssel 

szerszámok csiszolása 
lemezek hajlítása és hajtogatása 
faforgács megmunkálás 
lemezek plazma kiégetése 
fémlemez hengerlés



szerszámok csiszolása 
lemezek hajlítása és hajtogatása 
faforgács megmunkálás 
lemezek plazma kiégetése 
fémlemez hengerlés

Gépészeti részleg
Az osztály korszerű műszaki felszerelése:

Élhajlító CNC programozással, működési hossz 6100 mm és nyomóerő 400 tonna 
CNC függőleges megmunkáló központ Pinnacle forgácsmegmunkáláshoz, 1400 mm x 610 mm 
méretű és 850 kg-ig terjedő munkadarabok megmunkálásához 
Plazmagép pontos plazma technológiával 
Hajlítógép 2500 mm görgő munkahosszal, maximális lemezvastagság 20 mm hajlításnál, 
előzetes hajlítás 5 mm



A GR egyes megbízásai
megvalósítva a 1998 - 2012-es időszakban

ÉV BERUHÁZÓ MEGBÍZÁS NEVE

1998-19 Thales Group
Izotermikus tartályok gyártása, beleértve az elektromos  
szerelést és a felületkezelést. Eddig több mint 1000 egyedi 
darab készült

2009 CASALE  PROJECT a.s. Prága A KD3 Duslo gyártóüzem intenzifikálása, 1. szakasz

2009 LPS SR Konténer szerviz

2010 DataTherm, spol. s r.o. Fürdőkonténerek gyártása

2010 Slovenské elektrárne a.s. Izotermikus tartályok gyártása J. Bohunice atomerőmű részére

2011 MOVA spol. s r.o. Izotermikus tartályok gyártása, 150 db

2011 Constahl s.r.o. Szigetelt vastartály gyártása

2012 NCHZ a.s. A sérült padlórácsok cseréje

2012 VSH, a.s. Raktári csarnok tartószerkezeteinek előállítása

2012 MORO, Ing. Ivan Morávek 800 db kocsi, 11.200 db keret gyártása

2012 Probstdorfer 600 db gabonatartály gyártása

       



A GR egyes megbízásai
megvalósítva a 2012 - 2017-es időszakban

ÉV BERUHÁZÓ MEGBÍZÁS NEVE

1998-19 Thales Group
Izotermikus tartályok gyártása, beleértve az elektromos  
szerelést és a felületkezelést. Eddig több mint 1000 egyedi 
darab készült

2009 CASALE  PROJECT a.s. Prága A KD3 Duslo gyártóüzem intenzifikálása, 1. szakasz

2009 LPS SR Konténer szerviz

2010 DataTherm, spol. s r.o. Fürdőkonténerek gyártása

2010 Slovenské elektrárne a.s. Izotermikus tartályok gyártása J. Bohunice atomerőmű részére

2011 MOVA spol. s r.o. Izotermikus tartályok gyártása, 150 db

2011 Constahl s.r.o. Szigetelt vastartály gyártása

2012 NCHZ a.s. A sérült padlórácsok cseréje

2012 VSH, a.s. Raktári csarnok tartószerkezeteinek előállítása

2012 MORO, Ing. Ivan Morávek 800 db kocsi, 11.200 db keret gyártása

2012 Probstdorfer 600 db gabonatartály gyártása

       

ÉV BERUHÁZÓ MEGBÍZÁS NEVE

2012 Hirschhofer GmbH 160 db darab gabonatartály gyártása 

2013 Vývoj Martin a.s. Sws tartályok gyártása, 6 db

2013 Fortischem a.s. Mésztartályok építése

2013 Swedwood Slovakia s.r.o. Csavaros szállítószalagok gyártása és összeszerelése

2014 KTP Group, s.r.o. Kalcium-karbid tartályok gyártása, 250 db

2016 MORO, Ing. Ivan Morávek Alumínium cecelégy tartályok gyártása Afrikába, 470 db

2016 DGZ s.r.o. Oszlopok, hattyútartók, antennák gyártása 

2016 Probstdorfer 408 db gabonatartály gyártása

2017 Slovnaft a.s. Leállítási munka

2017 Borsodchem Leállítási munka

2017 CASALE  PROJECT a.s. Praha Intensification of KD3 Duslo production plant, 1st stage

        



A GR egyes megbízásai
megvalósítva a 2017 - 2019-es időszakban

ÉV BERUHÁZÓ MEGBÍZÁS NEVE

2017 LPS SR Technológiai konténer a navigációs szolgáltatásokhoz 

2018 Duslo, a.s. Šaľa Ammónium-szulfát előállítása - a kezelés része a H2SO4 H2O1 
tároló tartályon 

2018 PPS Detva Acélszerkezetek gyártása

2018 Kleinert s.r.o. Hajókonténerek rekonstrukciója bemutatóterembe, lakókonté-
nerek az Annaberg síközpont számára 

2018 -19 HDT (Haus der Technik) Gabona szárító tartályok gyártása 

2019 Euro Energy Slovakia Csatlakozó csövek gyártása

2019 ŽSR Zvolen Vályúk gyártása SC600 tisztítógéphez 

       



Ügyfeleinknek átfogó szolgáltatásokat kínálunk az automatizálás, mérés és
szabályozás területén. Különböző nemzetközi gyártók üzemeltetését biztosítjuk  
az ügyfelek egyedi igényei szerint. 
A vezérlőszelepek szervizelését és javítását, az M + SZ berendezések javítását  
és kalibrálását, illetve az M + SZ technológiai és elektromos egységek telepítését 
biztosítjuk.

Automatizálási, mérési  
és szabályozási részleg

ÉV BERUHÁZÓ MEGBÍZÁS NEVE

2017 LPS SR Technológiai konténer a navigációs szolgáltatásokhoz 

2018 Duslo, a.s. Šaľa Ammónium-szulfát előállítása - a kezelés része a H2SO4 H2O1 
tároló tartályon 

2018 PPS Detva Acélszerkezetek gyártása

2018 Kleinert s.r.o. Hajókonténerek rekonstrukciója bemutatóterembe, lakókonté-
nerek az Annaberg síközpont számára 

2018 -19 HDT (Haus der Technik) Gabona szárító tartályok gyártása 

2019 Euro Energy Slovakia Csatlakozó csövek gyártása

2019 ŽSR Zvolen Vályúk gyártása SC600 tisztítógéphez 

       



Automatizálási, mérési  
és szabályozási részleg

projekttevékenység
a technológiai folyamatok irányítása
elektromos berendezések és vezetékek 
ellátása
decentralizált adatgyűjtés és folyamat-
megjelenítés
az irányítási folyamatok optimalizálása
ASRTP berendezések szállítása, telepítése 
javítása és karbantartása

mérlegek rekonstrukciója automatikus
és nem automatikus működéssel
kamerás megfigyelő rendszerek  
telepítése
elektromos tűzjelző szállítása
metrológiai tevékenységek
mérőberendezések kalibrálása
tanácsadás

Az ügyfelek egyedi igényei szerint az alábbiakat biztosítjuk:



Automatizálási, mérési  
és szabályozási részleg

A részleg szolgáltatásainak magas színvonalát az egyik legnagyobb vegyipari vállalat, 
a Duslo, a.s. Šaľa biztosítja, melynek átfogó ellátást nyújtunk az automatizált  

technológiai folyamatirányító rendszerek felszerelésével kapcsolatban.

A DUSLO, a. s. Šaľa (1995 óta tartó együttműködés) az alábbiakat biztosítjuk:

az automatizált technológiai  
folyamatirányítási rendszerek  
automatizálása, mérése és szabályozása 
technikai eszközeinek napi és változatos 
karbantartásának kiszervezése 
a mérő- és vezérlőberendezések javítása és 
karbantartása leállás közben 
a mérő- és vezérlőberendezések szállítása 
és telepítése beleértve a telepítést
mérőberendezések kalibrálása 



Az AMRSZ egyes megbízásai

megvalósítva a 2008 - 2019-es időszakban

ÉV BERUHÁZÓ MEGBÍZÁS NEVE

2008 Duslo, a.s. Šaľa A salétromsav-üzemben keletkezett tűz következményeinek 
felszámolása  

2008 Istrochem a.s. Bratislava Az üzemben keletkezett tűz következményeinek felszámolásával 
kapcsolatos javítási munkálatok  

2010 Duslo, a.s. Šaľa Munkavégzés az ammóniaüzemben keletkezett vészhelyzet követ-
kezményeinek felszámolása érdekében  

2011 Duslo, a.s. Šaľa Leállítási munka

2011 Duslo, a.s. Šaľa Mérési és ellenőrzési javítás és karbantartás 

2013 Fortischem a.s. Nováky Az etilén-polivinil-klorid gyártásának korszerűsítése

2012-15 Fortischem a.s. Nováky Mérési, ellenőrzési és biztonsági technológia szerviz

2014-19 Duslo, a.s. Šaľa Leállítási munka

2014-19 Duslo, a.s. Šaľa Automatizált technológiai folyamatvezérlő rendszerek napi és műszaki 
karbantartása  

2018-19 Duslo, a.s. Šaľa Az ammóniaüzem használatának változása - II. szakasz  

2019 Duslo, a.s. Šaľa A véggáz áramlásának mérése a KD3 üzemben  

       



Az AMRSZ egyes megbízásai

umgesetzt in den Jahren 2018-2019

ÉV BERUHÁZÓ MEGBÍZÁS NEVE

2008 Duslo, a.s. Šaľa A salétromsav-üzemben keletkezett tűz következményeinek 
felszámolása  

2008 Istrochem a.s. Bratislava Az üzemben keletkezett tűz következményeinek felszámolásával 
kapcsolatos javítási munkálatok  

2010 Duslo, a.s. Šaľa Munkavégzés az ammóniaüzemben keletkezett vészhelyzet követ-
kezményeinek felszámolása érdekében  

2011 Duslo, a.s. Šaľa Leállítási munka

2011 Duslo, a.s. Šaľa Mérési és ellenőrzési javítás és karbantartás 

2013 Fortischem a.s. Nováky Az etilén-polivinil-klorid gyártásának korszerűsítése

2012-15 Fortischem a.s. Nováky Mérési, ellenőrzési és biztonsági technológia szerviz

2014-19 Duslo, a.s. Šaľa Leállítási munka

2014-19 Duslo, a.s. Šaľa Automatizált technológiai folyamatvezérlő rendszerek napi és műszaki 
karbantartása  

2018-19 Duslo, a.s. Šaľa Az ammóniaüzem használatának változása - II. szakasz  

2019 Duslo, a.s. Šaľa A véggáz áramlásának mérése a KD3 üzemben  

       

ÉV BERUHÁZÓ MEGBÍZÁS NEVE

2018 Slovenské elektrárne, a.s. Az SKR berendezések karbantartása, javítása az ESO-ban és az elektro-
mos karbantartás

2018 Duslo, a.s. Šaľa Az ammóniatárolóban lévő mérő- és ellenőrző berendezések rekonstruk-
ciója 

2017-19 VÚP, a.s. Prievidza Berendezések szállítása - kísérleti vonal technológiai komplexuma 

2018-19 Duslo, a.s. Šaľa Wiederherstellung der Erdung und Blitzableitern im UG-Betrieb

2018-19 Duslo, a.s. Šaľa A földelés és a villámvezetők helyreállítása az UGL üzemben

2018-19 MONDI SCP, a.s. Ružomberok Leállítási munkálatok 2019

2019 Wienerberger slovenské  
tehelne, spol. s r.o. Elektromos vezetékek szállítása a Boleráz fűrészüzembe

2019 Duslo, a.s. Šaľa Az FCH - ból az UGL - hoz kapcsolódó kibocsátások kezelése II. fázis

2019 Slovenské elektrárne, a.s. Vészvilágítás rekonstrukciója, 4 vízerőmű

2019 ENVIRAL, a.s. Leopoldov M és SZ eszközök kábelezése és huzalozása új hőcserélők beépítéséhez

2019 SLOVECA Sasol Slovakia, s.r.o Az A06 autokláv biztonságának növelése

       



hőmérők kalibrálása és ellenőrzése 
a manométerek kalibrálása  
és ellenőrzése 
vízmérők és áramlásmérők kalibrálása  
és ellenőrzése 

kompakt hőmérők kalibrálása és 
ellenőrzése 
víz- és gőz kalorimetrikus számlálók 
kalibrálása és ellenőrzése 
hosszmérők kalibrálása 

A Metrológiai Laboratóriumon keresztül átfogó szolgáltatásokat nyújtunk az  
úgynevezett kijelölt mérőműszerek kalibrálásához és hitelesítéséhez:

Metrológiai laboratórium



E téren elsősorban a vízellátást és fűtést végző fontos társaságoknak, valamint a 
vegyiparral foglalkozó fontos vállalatoknak nyújt szolgáltatásokat. 
Bővíti üzleti tevékenységét más iparágakban Szlovákiában és külföldön is. 
A KONTEMO, s.r.o. céggel együttműködve ügyfelei számára biztosítja a kijelölt 
mérőeszközök javítását és telepítését.

Metrológiai laboratórium



a metrológiai tanácsadásban 
a metrológiai dokumentáció feldolgozásaban 

az üzleti metrológia irányításában 
a mérőműszerek kiválasztásával kapcsolatos tanácsadásban 

Metrológiai laboratórium
További szolgáltatásaink:



A társaság partnerei
DUSLO, a.s. Šaľa
THALES Germany, France, Italy
MONDI SCP, a. s., Ružomberok
Transpetrol, a. s., Bratislava
Tepelné hospodárstvo, s. r. o.,  Košice     
Bratislavská teplárenská a. s., Bratislava 
KHOLBACH Group – KBE Bio ENERGY 
d.o.o.
Východoslovenská vodárenská spol., a.s. 
Košice
Infra Services a.s. Bratislava
ENERGY, d.o.o.
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
PPS Group, a.s. Detva  
SLOVNAFT, a. s., Bratislava
CHEMOSVIT, a. s. Svit
 I. T. A. DLOUHÝ, s.r.o. Žilina
ProCS, s.r.o., Šaľa
Fix Trade, s. r. o., Bratislava

VEOLIA Energie Slovensko, a.s. Bratislava
ista SLOVAKIA, s. r. o., Bratislava
ENGIE Services a.s., Bratislava
MICROWELL, s. r. o., Šaľa
Stredoslovenská vodárenská a. s.,  
Banská Bystrica
Západoslovenská vodárenská  
spoločnosť,a.s. Nitra
KOMVaK, vodárne a kanalizácie, Komárno, a.s. 
Slovenské elektrárne, a. s., Bratislava
CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a. s., Svit
Žilinská teplárenská, a. s., Žilina
ENE-TEP, a.s.
SIEMENS, s.r.o.
Sensus Slovensko a.s., Stará Turá
Mestá a Obce
Enviral a.s. Leopoldov
VUP Previdza a.s.
SLOVECA, Sasol Slovakia, spol. s r.o.



A társaság fő tevékenysége a hőtermelés és -elosztás. Szlovákiában
 az élenjáró vállalatok közé tartozik, amelyek megújuló energiaforrások 
(szalma, faforgács és kukorica szalma) felhasználásával termelnek hőt. 

A társaság környezetvédelmi termékekkel foglalkozik, biomassza-alapú 
tüzelőanyagok előállítását és szállítását biztosítja a hőtermelési folya-
mathoz. Átfogó megoldásokat kínál a biotechnológia új trendjeire. 

A cég fotovoltaikus erőművet birtokol és üzemeltet, kereskedelemmel, 
tanácsadással és piackutatással foglalkozik. 

Leányvállatok


