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Vállalati profil
A MENERT spol. s r.o. vállalat 1991-ben alakult meg Vágsellyén (Nyitrai kerület), 

melynek területén az egyik legjelentősebb munkaadónak számít.  
A vállalat megalakulását a szlovák piac hatékonyabb hőelőállítás,  

illetve hőelosztás iránti igénye tette szükségessé.

Tartós jelleggel sikeres versenyzőnek számítunk a szlovák, illetve a nemzetközi piacon. 
Napjainkban termékeink és szolgáltatásaink széles skáláját nyújtjuk klienseink számára. 



Integrált irányítási 
rendszerek IMS

Cégünk az alábbi tanúsítványokkal rendelkezik:

SO 9001:2015   
Minőségirányítási rendszer – a Szlovákia területén hőszolgáltatásokkal 
foglalkozó vállalatok közül az elsők között megszerezve    

ISO 14001:2015
Környezetközpontú irányítási rendszer

OHSAS 18001:2007    
Egészségvédelmi és Biztonsági Irányítási Rendszer (MEBIR) 

ISO EN 1090-2  
Acélszerkezetek kivitelezésére vonatkozó irányítási rendszer tanúsítvány

ISO EN 3834-2 
Fémek ömlesztőhegesztésének minőségirányítási követelményeire vonat-
kozó tanúsítvány

ISO EN 15085-2 
Vasúti járművek és részegységeik hegesztésére vonatkozó tanúsítvány



További szakosodásaink
Cégünk szakosodási minősítéssel rendelkezik  

az alábbi tevékenységek elvégzésére:

Gáz-, nyomás- és villamos berendezések javítása

Előszigetelt csatornarendszerek szerelése

Hegesztői tanúsítványok

Kijelölt mérőeszközök javítása és szerelése

Metrológiai laboratórium akkreditációs tanúsítványa

Energetikai könyvvizsgálatok (auditok) elvégzése

Építőipari mérnöki tevékenységek, építőipari munkálatok végzése

Elektromos áram előállítása és elosztása, üzemirányítás

Hőenergetikai követelményeknek való megfelelési tanúsítvány

valamint kb. 40 további specializált szakosodott 

tevékenység végzésére vonatkozó 

engedély és minősítési tanúsítványmá systém manažérstva úèelne vybudovaný, udržiavaný 
a je v súlade s požiadavkami medzinárodnej normy 

rozsah platnosti

Dátum platnosti:           

                    
Dátum vydania:           

                    

Certifikát è.:                    

                    

Certifikát
SKQS - Slovenská spoloènos� pre systémy riadenia a systémy kvality, s.r.o.
Alexandra Rudnaya 23, 010 01  Žilina

SKQS na základe auditu potvrdzuje týmto, že: 

 Systém manažérstva kvality 

Èíslo odboru:                    

                    

zaz39_slovensky_J

 ISO 9001:2015 

Ing.  Juraj Kotrbanec

                Vedúci certifikaèného orgánu SKQS
      

MENERT spol. s r.o.
Hlboká 3, 927 01 Ša¾a, Slovensko 
a 
Divízia automatizácie, merania a regulácie
areál DUSLO, a.s., 927 03 Ša¾a
Divízia výroby, technológií a montáží

DS Galanta, Puškinova 1504/13, 924 00 Galanta,
Hlboká 3, 927 01 Ša¾a

Automatizácia, meranie a regulácia priemyselných procesov.
Tepelná technika v komunálno - bytovej a priemyselnej sfére.
Strojárska a zámoènícka výroba. 
Inžinierska èinnos� vo výstavbe a realizácii stavieb. 

18, 19, 28, 34           

                    

047-10/18           

                    
16. 07. 2021           

                    
17. 07. 2018           

                    Dátum platnosti:           

                    
Dátum vydania:           

                    

Certifikát è.:                    

                    

Certifikát
SKQS - Slovenská spoloènos� pre systémy riadenia a systémy kvality, s.r.o.
Alexandra Rudnaya 23, 010 01  Žilina

SKQS na základe auditu potvrdzuje týmto, že: 

 Systém environmentálneho manažérstva 

Èíslo odboru:                    

                    

zaz39_slovensky_J

 ISO 14001:2015 

Ing.  Juraj Kotrbanec

                Vedúci certifikaèného orgánu SKQS
      

18, 19, 28, 34           

                    

403-6/18           

                    
16. 07. 2021           

                    
17. 07. 2018           

                    

má systém manažérstva úèelne vybudovaný, udržiavaný 
a je v súlade s požiadavkami medzinárodnej normy 

rozsah platnosti

MENERT spol. s r.o.
Hlboká 3, 927 01 Ša¾a, Slovensko 
a 
Divízia automatizácie, merania a regulácie
areál DUSLO, a.s., 927 03 Ša¾a
Divízia výroby, technológií a montáží
Hlboká 3, 927 01 Ša¾a
DS Galanta, Puškinova 1504/13, 924 00 Galanta,

Automatizácia, meranie a regulácia priemyselných procesov.
Tepelná technika v komunálno - bytovej a priemyselnej sfére.
Strojárska a zámoènícka výroba. 
Inžinierska èinnos� vo výstavbe a realizácii stavieb. 

má systém manažérstva úèelne vybudovaný, udržiavaný 
a je v súlade s požiadavkami medzinárodnej normy 

rozsah platnosti

Dátum platnosti:           

                    
Dátum vydania:           

                    

Certifikát è.:                    

                    

Certifikát
SKQS - Slovenská spoloènos� pre systémy riadenia a systémy kvality, s.r.o.
Alexandra Rudnaya 23, 010 01  Žilina

SKQS na základe auditu potvrdzuje týmto, že: 

 Systém manažérstva ochrany zdravia a bezpeènosti 

Èíslo odboru:                    

                    

zaz39_slovensky_J

 OHSAS 18001:2007 

Ing.  Juraj Kotrbanec

                Vedúci certifikaèného orgánu SKQS
      

Certifikaèný cyklus:           

                    

17. 07. 2018 - 16. 07. 2021           

                    

Automatizácia, meranie a regulácia priemyselných procesov.
Tepelná technika v komunálno - bytovej a priemyselnej sfére.
Strojárska a zámoènícka výroba. 
Inžinierska èinnos� vo výstavbe a realizácii stavieb. 

18, 19, 28, 34           

                    

485-5/18           

                    
12. 03. 2021           

                    
17. 07. 2018           

                    

MENERT spol. s r.o.
Hlboká 3, 927 01 Ša¾a, Slovensko 
a 
Divízia automatizácie, merania a regulácie
areál DUSLO, a.s., 927 03 Ša¾a
Divízia výroby, technológií a montáží
Hlboká 3, 927 01 Ša¾a
DS Galanta, Puškinova 1504/13, 924 00 Galanta,



Társadalmi és szociális felelősségvállalás
Évente kb. 20 000 eurót fordítunk társadalmi  

és szociális jellegű projektek támogatására
 

Vágsellye és Galánta városa, illetve Mocsonok és Deáki községek kulturális- és sporteseményei
a „Szlovákia Körül“ kerékpárvenyseny, Vágsellye és Galánta városa futóversenyei, labdarúgó egyesületek,  
TJ Slávia SOUP Szlovák Lovaskupa, Szlovák Karatebajnokság, illetve egyéb sportegyesületek 
PIROS ORR Alapítvány, Vágsellye város Szociális Alapítványa, „Anyák anyáknak“ Alapítvány, valamint 
egyéb, hátrányos helyzetű csoportokkal foglalkozó nonprofit szervezetek 
oktatási intézmények, pl. Kráľová nad Váhom Alapiskola, illetve tudományos értekezés kiadása  
a pozsonyi Comenius Egyetem Természettudományi Kara számára 

2018-ban az alábbi projekteket támogattuk:



Munkavállalói felelősségvállalás
Támogatás

munkavállalók szakképzése, illetve továbbképzése szakosodott intézmények 
– előadások, iskolázások, konferenciák - által

a munkavállalók rendszeres továbbképzése a vállalat saját területén
szociális program a munkavállalók számára – támogatás tartós munkaképtelenség, gyermek 

születése, jelentős jubileum, illetve minőségi munkavégzés jogcímén

Szervezés
informális társasági tevékenységek a csapatszellem, illetve a munkamorál erősítése érdekében 

karácsonyi-, illetve társasági- és munkarendezvények a munkavállalók tájékozottsága, illetve 
elégedettsége növelésének érdekében



Gazdasági mutatók
A vállalat nettó forgalma 2018. dec. 31.- én 

elérte a 16,9 millió EUR értéket 
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Emberi erőforrások
A vállalat 2018. dec. 31. napján 

196 alkamazottat foglalkoztatott
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Emberi erőforrások
2018. évi munkavállaló-megoszlás 

végzettségi szint alapján

0,51% 34,18% 25% 17,35%47,96%

ALAPVÉGZETTSÉG KÖZÉPISKOLAI
VÉGZETTSÉG

FELSŐFOKÚ
VÉGZETTSÉG

ÉRETTSÉGI SZINTŰ
KÖZÉPISKOLAI
VÉGZETTSÉG



2018. évi munkavállaló-megoszlás 
részlegek alapján

12,24% 25%78,07%

ÜGYVEZETŐ
IGAZGATÓI
RÉSZLEG

6,12 %

KERESKEDELMIÉS 
MARKETING 

RÉSZLEG

3,57%

GAZDASÁGI
RÉSZLEG

SZAKOSODOTT
RÉSZLEGEK

Emberi erőforrások



 A vállalat főtevékenységei

Gépipari gyártás

Kulcsrakész műszaki egységek

Építőipari tevékenységek

Metrológiai laboratórium

Megújuló energiaforrások

Ipari műszaki tevékenységek
automatizációja,mérése és ellenőrzése  

Központi hőforrások építése és
újraépítése

Biogázüzemek



Vállalati szakosodott részlegek
A vállalat főtevékenységét az alábbi részlegek végzik: 

Energetikai-, műszaki- és

szerelési részleg 

(EMSZR) 

Automatizációs-,

mérő- és ellenőrző

részleg (AMER) 

Gépészeti részleg

Vízügyi részleg

Metrológiai laboratórium



Energetikai-, műszaki- és 
szerelési részleg

Szolgáltatásaink köre a „zöldmezős“ komplex építkezéstől kezdve 
az egyes építkezési részek újraépítéséig terjed.

Az építkezések kivitelezése során a munkavégzés hatékonyságára és minőségére fektetjük  
a hangsúlyt, melynek érdekében színvonalas gyártók alapanyagait használjuk fel. Ügyfeleink 

számára az építkezési munkálatok, illetve építkezési tevékenységek valamennyi fajtáját biztosítjuk.



Energetikai-, műszaki- és 
szerelési részleg

Részlegünk ereje a szakértelemben, illetve a modern  
technológiák alkalmazásában rejlik.

Valamennyi tevékenység biztosításáról és végrehajtásáról szakképzett építésvezetők, illetve az 
építési felügyelet gondoskodnak.

Az építkezések, illetve felújítások kivitelezése megfelel a munka-és egészségvédelmi, illetve tűzvédelmi 
követelményeknek, azok folyamatát a hatályos előírások értelmében biztonsági koordinátor felügyeli. 



Energetikai-, műszaki- és 
szerelési részleg 

Ügyfeleink egyedi igényei alapján az alábbi szolgáltatásokat biztosítjuk:

komplex építőipari tevékenységek
fejlesztői tevékenységek
családi házak építése
épületek hőszigetelése
építkezési objektumok felújítása

kültéri és beltéri munkálatok
épületek műszaki biztosításának kivitelezése
főként vegyiparban használatos gépek 
üzemszüneti munkálatai

Fő tevékenységeink a berendezések megnyitása  
és bezárása, tömítések cseréje és telepítése,  
berendezések tisztítása, berendezések  
alkatrészeinek javítása, beleértve a szükséges 
hegesztési munkákat és nyomáspróbákat. 



Energetikai-, műszaki- és  
szerelési részleg

Alkalmazottaink a műszaki egységek gyártása, illetve szolgáltatása  
tekintetében az alábbi mértékű szakképesítéssel rendelkeznek:

projekttervek kidolgozása, beleértve azok bejelentett szervezet általi jóváhagyását

AUTOCAD, SOLID WORKS, 3D CAD-System– INVENTOR gyártási alaprajzok és tervezetek 

bontási munkálatok – építkezési munkálatok, tevékenységek és szolgáltatások, beleértve az építési 
felügyeletet

acélszerkezetek, műszaki berendezések és csatornarendszerek szolgáltatása, beleértve a felületi 
munkálatokat



Energetikai-, műszaki- és 
szerelési részleg

acélszerkezetek, berendezések és csatornarendszerek szerelése, szigetelések szerelése  
és szolgáltatása 
Elektromos rendszerek szogáltatása, szerelése, mérése és irányítása, beleértve a projekttervezést 
egyedi és komplex vizsgálatok, nyomásvizsgálatok az EN STN szabvány, illetve  
a hatályos előírások értelmében, beleértve azok bejelentett szervezet általi jóváhagyását
az érvényes előírások, illetve az ügyfél kérései értelmében kísérő  
műszaki dokumentáció kidolgozása 
építmények és műszaki egységek műszaki háttérszolgáltatásai, irányítása



Az EMSZ részleg jelentős projektjei
2009-2012 között kivitelezett projektek

ÉV BERUHÁZÓ PROJEKT MUNKADÍJ (EUR) 
NETTÓ

2009 Kiráyrév Község Bérház egységek építése 1 161 309,23

2016 Duslo, a.s., Vágsellye Üzemszüneti munkálatok   760 294,82

2010 Vásárút Község A Vásárúti AI és Óvoda felújítása 585 642,80

2010 Taksonyfalva Község Közüzemesített bérház egységek építése 952 318,9 1

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

A Vrbina biogázüzem megépítése  
A Nový Dvor biogázüzem megépítése

400 950,38
453 824,37

2011 Mocsonok Község Bérház egységek építése 611 723,78

2012 Danubian Biogas s.r.o., 
Vágsellye

BPS-OST2 melegvíz-csatornarendszer, Moldava nad Bodvou 
(Szepsi) 546 342,45

2012 ELKOM MEP Ljubljana Csaptelepek építése a „HTK Bad Homburg Zeppe-linstrasse 
20, 61348 Bad Homburg“ építkezésén 420 000,00

2012 Duslo, a.s. Vágsellye Gőzkazán egység megépítése a Duslo, a.s. vállalat Istrochem 
Reality,a.s. pozsonyi páraszolgáltató telephelye számára 622 513,83

       



Az EMSZ részleg jelentős projektjei
2012 – 2017 között kivitelezett projektek

ÉV BERUHÁZÓ PROJEKT MUNKADÍJ (EUR) 
NETTÓ

2012 DANUBIAN BIOGAS, s.r.o. Biogázüzem megépítése Szepsi községben 977 553,91

2013 KRÁLOVOPOLSKÁ  RIA, 
a.s. Brno

Volkswagen Slovakia - Szennyvízkezelő intezifikáció és 
korszerűsítés 405 675,13

2013-2014 ELBIOPELET s.r.o.  
Bratislava Pellet gyártó egység megépítése Bős községben 755 351,77

2014-2015 FORTISCHEM , a. s   
Nyitranovák A V-45 trafóegységben tűzeset által okozott károk javítása 3 907 231,55

2014 Andód Község Bérház egységek építése 768 412,77

2014 EURO-BUILDING a.s.  
Bratislava A szenci J.G. Tajovský AI felújítása 447 587,27

2015 Bazin Község A bazini Kupecký AI felújítása 606 200,59

2016 Duslo, a.s. Vágsellye FCH-kibocsátásról UGL-kibocsátásra való átállás irányítása 2 688 000,00

2017 Galantaterm, spol. s r. o. Távhőtermelő és -elosztó rendszerek teljes körű felújítása
a galántai Északi lakótelepen 1 229 242,05

       



Az EMSZ részleg jelentős projektjei
2017 – 2018 között kivitelezett projektek

ÉV BERUHÁZÓ PROJEKT MUNKADÍJ (EUR) 
NETTÓ

2017 TOMA, s.r.o. Nagytapolcsány Távhőelosztó- és fűtőrendszerek Nagytapolcsány városban 717 754,97 

2017 Szt. Svorad Nonprofit
Szakkórház, Nyitra Fűtőrendszer költségkímélési célből történő korszerűsítése 405 715,15 

2017 CASALE  PROJECT a.s. 
Praha 8- Karlín A KD3 Duslo gyártóegység intenzifikációja , 1. szakasz 380 097,87

2017 PSJ Hydrotranzit, a.s.  
Bratislava ÚJ DA tároló az UGL számára 917 975,00

2018 Mocsonok és Deáki 
Községek Óvodaépületek felújítása 600 253,2 1

2018 Vágsellye Város Városháza épületének felújítása 1 562 499,08

2018 Duslo, a.s., Vágsellye A 153 sz. csatornahíd-egység szerkezetének PB felújítása 197 505,40

2018 Fortischem, a.s. Nyitranovák Higanyelektrolízisről membránelektrolízisre való átállás 4 520 258,06

2018 TEHO, a.s. Košice NGL (folyékony földgáz) rendszerű hőelosztó egységek felú-
jítása és korszerűsítése 2 821 435,87

2018 BorsodChem Zrt. Üzemszüneti műszaki karbantartás 766 182,50
       



Gépészeti részleg
Ügyfeleink számára gépészeti termékeket, projekttervezési és tervezői szol-

gáltatásokat, valamint komplex műszaki megoldásokat kínálunk.

10.000 m2 területű, gyártócsarnokokkal, belső és szerelő termekkel rendelkező termelőtelepünk 
Galántán található.

Részlegünk max. 12,5t súlyú és 2,5m magasságú termékek előállítására képes.



Gépészeti részleg
Ügyfeleink egyedi igényei alapján az alábbi termékek gyártását vállaljuk:

nyomástartó és nyomásnélküli edények
20 mm vastagságig

hőcserélők

silók (tárolók)

izotermikus, tartályos, flexibilis,
tároló konténerek

tartályos felszíni üzemanyag-töltőállomások

acél-, rozsdamentes acél- és alumínium-szerkezetek

acél alapszerkezetek és forrasztott egységek

körtartályok, adagolók, gyűrűk és tartályponyvák
rögzítőgyűrűi



Gépészeti részleg
Alkalmazottaink az alábbi tevékenységek elvégzésére 

rendelkeznek szakképesítéssel:

acél-, rozsdamentes acél- és alumínium
-szerkezetek hegesztése

lakatosipari munkálatok – acél-, rozsdamentes 
acél- és alumínium termékek

felszíni munkálatok, fényezés    

eszközök csiszolása

fémeszközök hajlítása és élezése

forgácsolási megmunkálás

fémlemezek plazmabeégetése (kalcináció)   

fémlemezek hengerelése



Gépészeti részleg
A részleg modern műszaki felszerelése

CNC programozású élezőprés, 6100 mm munkafelülettel és 400 t préserővel
CNC Pinnacle vertikális forgácsolási munkagép - munkadarabok megmunkálására  
1400 mm x 610 mm méretig és 850 kg-ig 
Precíz plazma technológiával rendelkező plazmagép
2500 mm munkahenger-átmérőjű hengergép, max. 20 mm vastagságú fémlemezek  
hengerelésére, max. 6 mm előhajlítással



A GR jelentős projektjei
1998 – 2018 között kivitelezett projektek

ROK INVESTOR PROJEKT

2017 CASALE PROJECT a.s. Praha 8- 
Karlín A KD3 Duslo gyártóegység intenzifikációja, 1. szakasz;

2018 DUSLO, a.s., Vágsellye Üzemszüneti munkálatok 

2018 Thales Deutschland GmbH Izotermikus konténerek gyártása 32 db

2018 HDT Haus der Technik Magtároló konténerek 

2018 PPS Detva Acélszerkezetek gyártása 

2018 DUSLO, a.s., Vágsellye Ammónium-szulfát gyártás–H2SO4 H2O2 adagoló módosítás részeként

2018 DUSLO, a.s., Vágsellye Üzemszüneti munkálatok, felszerelés gyártása

2018 Kleinert s.r.o. Hajókonténerek felújítása a Showroom részére; lakókonténerek az Anna-
berg síközpont számára

       



biogázüzemek kapcsolt energiatermeléssel
szalma, faapríték, kukorica szalma, pellet 
alapú megújuló energiaforrások
szennyvíztisztító berendezések
elektromos energiát termelő fotovoltaikus 
(szolár) panelek telepítése

napkollektorok,hőszivattyúk    
előszigetelt csatornarendszerek biztosítása  
és szerelése, gyártótermek modern távfűtése
kazánok építése és felújítása megújuló  
energiaforrások felhasználásával
kazánok gázvezetékesítése

Energetika, megújuló  
energiaforrások 

Cégünk hajtotta végre az első, a kjótói jegyzőkönyv (2002) feltételei értelmében 
megvalósított, kibocsátási egységekkel kapcsolatos ügyletet világszerte. A műszaki 

egységek megépítése és üzemeltetése terén az alábbi szolgáltatásokat nyújtjuk:



Ügyfeleink számára komplex automatizációs, mérési és ellenőrző szolgál-
tatásokat kínálunk. Ügyfeleink egyedi kérései alapján különböző világmárkájú 
berendezések irányítását biztosítjuk.
A részleg működését saját kapacitása biztosítja a hegesztés, fémes és nem-
fémes anyagok megmunkálása, védőbevonatok felhelyezése, illetve  
dombornyomás szakterületén. 

Automatizációs-, mérő- és el-
lenőrző részleg (AMER)



Az AMER részleg kivitelezett projektjei

a műszaki eszközök mindennapi és műszakváltási karbantartási feladatainak  
kiszervezése, beleértve a műszaki folyamatokat irányító automatizált  
rendszerek automatizációját, mérését és ellenőrzését 
mérő- és ellenőrző berendezések üzemszüneti javítása és karbantartása
mérő-és ellenőrző berendezések szolgáltatása és telepítése   
mérőberendezések kalibrálása

A DUSLO, a.s. vállalat számára (1995 óta együttműködve)



a műszaki eszközök mindennapi és műszakváltási karbantartási feladatainak  
kiszervezése, beleértve a műszaki folyamatokat irányító automatizált  
rendszerek automatizációját, mérését és ellenőrzését 
mérő- és ellenőrző berendezések üzemszüneti javítása és karbantartása
mérő-és ellenőrző berendezések szolgáltatása és telepítése   
mérőberendezések kalibrálása

Kiemelt projektek
2015-2018 között kivitelezett projektek

ÉV BERUHÁZÓ PROJEKT MUNKADÍJ (EUR) 
NETTÓ

2008 Duslo, a.s. Vágsellye Salétromsav-gyártó egységben tűzeset által okozott károk 
javítása    458 076,00 

2008 Istrochem a.s. Bratislava Üzemi tűzeset által okozott károk eltávolítására irányuló javító 
munkálatok 1 669 654,00

2010 Duslo, a.s. Vágsellye Ammónia-gyártó egységben történt különleges esemény
következményeinek eltávolítására irányuló munkálatok 3 200 000,00

2011 Duslo, a.s. Vágsellye Üzemszüneti munkálatok 2 654 000,00

2011 Duslo, a.s. Vágsellye Mérési és ellenőrzési rendszerek javítása és karbantartása    410 894,00

2013 Fortischem a.s. Nyitranovák Etilén-PVC gyártás korszerűsítése    460 000,00

2012-2015 Fortischem a.s. Nyitranovák Mérési, ellenőrzési és biztonsági berendezések karbantartása    766 775,00

2014 Duslo, a.s. Vágsellye Üzemszüneti munkálatok 1 179 834,00

2015 Duslo, a.s. Vágsellye Üzemszüneti munkálatok    577 730,00

2016 Duslo, a.s. Vágsellye Üzemszüneti munkálatok    962 349,00

       



Významné projekty
Realizované v rokoch 2015 - 2018

ÉV BERUHÁZÓ PROJEKT MUNKADÍJ (EUR) 
NETTÓ

2014-2017 Duslo, a.s. Vágsellye A műszaki folyamatokat irányító automatizált rendszerek mind-
ennapi és műszakváltási karbantartása  4 019 298,00

2017 Duslo, a.s. Vágsellye Üzemszüneti munkálatok    815 294,00

2017 Szt. Svorad Nonprofit
Szakkórház, Nyitra Fűtőrendszer korszerűsítése 405 715,15

2018 Duslo, a.s. Vágsellye
Mérési és ellenőrzési rendszerek mindennapi és műszakváltási
karbantartása, berendezések üzemszüneti munkálatai, beren-
dezések javítása és karbantartása

   2 394 918,54 

2018 Duslo, a.s. Vágsellye Az „Ammónia 2“ gyártóegység használati céljának módosítára 359 145,72

2018 Slovenské elektrárne, a.s. Ellenőrző- és irányítórendszerek szabványszerű karbantartá-
sa és javítása, elektrokarbantartás 200 382,39

2018 Duslo, a.s. Vágsellye Ammónia-tárolóban található berendezés felújítása 132 600,00

       



Vízügyi részleg
 a Menert, spol. s r.o. Metrológiai laboratóriuma által az ún. 

kijelölt mérőeszközök átfogó  
kalibrációs és ellenőrzési szolgáltatásaival foglalkozik.

 A tárgyalt szakterületen főként a jelentősebb vízügyi- és hőszolgáltató vállalatoknak, illetve 
vegyipari termeléssel foglalkozó nagyobb vállalatoknak nyújt szolgáltatásokat. 

Üzleti tevékenysége egyéb iparágakra Szlovákia-szerte, illetve külföldön egyaránt kiterjed.
 A KONTEMO s.r.o. vállalatával együttműködve a kijelölt mérőeszközök javítását és 

telepítését biztosítja ügyfelei számára.(fotky doplním potom)



hőmérők kalibrálása és ellenőrzése
nyomásmérők kalibrálása és ellenőrzése
vízmérők, áramlásmérők kalibrálása  
és ellenőrzése

kompakt hőmérők kalibrálása és ellenőrzése
kalorimetriás víz- és páramérők  
kalibrálása és ellenőrzése
hosszmérők kalibrálása

Az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

Minősített és akkreditált 
metrológiai laboratórium



kompakt hőmérők kalibrálása és ellenőrzése
kalorimetriás víz- és páramérők  
kalibrálása és ellenőrzése
hosszmérők kalibrálása

a metrológiai tanácsadás területén
a metrológiai dokumentáció feldolgozása során

a vállalati metrológiai irányítás területén
a mérőeszközök kiválasztásával kapcsolatos tanácsadás keretein 

Munkatársaink szolgáltatásai 
szintén elérhetőek:



PARTNEREK  
DUSLO, a.s. Vágsellye
THALES Németország, Franciaroszág, 
Olaszország
MONDI SCP, a. s., Ružomberok
Transpetrol, a. s., Bratislava
Chemko, a. s., Bratislava
Nuclear plant Jaslovské Bohunice
Tepelné hospodárstvo, s. r. o.,  Košice     
Bratislavská teplárenská a. s., Bratislava 
Letové prevádzkové služby SR š.p.
KHOLBACH Group – KBE Bio  
ENERGY d.o.o.
Východoslovenská vodárenská 
spoločnosť, a.s. Košice
Bratislavská vodárenská  
spoločnosť, a.s.  (Infra Services, a.s.)
Nafta a. s. Gbely
Siemens s.r.o.
Západoslovenská vodárenská  
spoločnosť, a.s., Nitra

KOMVaK - Vodárne a kanalizácie  
mesta Komárno, a.s.
SLOVNAFT, a. s., Bratislava
CHEMOSVIT, a. s. Svit
I. T. A. DLOUHÝ, s.r.o. Žilina
ProCS, s.r.o., Vágsellye
VEOLIA Energie Slovensko, a.s. Bratislava
ista SLOVAKIA, s. r. o., Bratislava
ENGIE Services a.s., Bratislava
MICROWELL, s. r. o., Vágsellye
Stredoslovenská vodárenská a. s.,  
Banská Bystrica
Slovenské elektrárne, a. s., Bratislava
CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a. s., Svit
Žilinská teplárenská, a. s., Žilina
Cukrovar Szered
ENE-TEP, a.s.
PPS Group, a.s. Gyetva   
Borsodchem a.s.
és további vállalatok



KOMVaK - Vodárne a kanalizácie  
mesta Komárno, a.s.
SLOVNAFT, a. s., Bratislava
CHEMOSVIT, a. s. Svit
I. T. A. DLOUHÝ, s.r.o. Žilina
ProCS, s.r.o., Vágsellye
VEOLIA Energie Slovensko, a.s. Bratislava
ista SLOVAKIA, s. r. o., Bratislava
ENGIE Services a.s., Bratislava
MICROWELL, s. r. o., Vágsellye
Stredoslovenská vodárenská a. s.,  
Banská Bystrica
Slovenské elektrárne, a. s., Bratislava
CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a. s., Svit
Žilinská teplárenská, a. s., Žilina
Cukrovar Szered
ENE-TEP, a.s.
PPS Group, a.s. Gyetva   
Borsodchem a.s.
és további vállalatok

Főtevékenysége a hőtermelés és hőelőállítás. Szlovákiában az eg-
yik első olyan vállalat, amely hőtermelés céljából a megújuló energi-
aforrások (szalma, faapríték, kukoricaszalma, pellet) felhasználásával 
foglalkozott.

A vállalat környezetvédelmi árucikkek értékesítésével, illetve a bio-
massza alapú, hőtermelési célú felhasználásra szánt szilárd tü-
zelőanyagok előállítására, szállítására és kezelésére irányuló szolgál-
tatásokkal foglalkozik. Átfogó megoldásokat kínál a biotechnológiai 
ipar új irányzatai tekintetében.

A vállalat egy fotovoltaikus erőmű (naperőmű) tulajdonosa és üze-
meltetője, valamint üzleti, tanácsadási és piackutatási tevékenységgel 
foglalkozik.

A MENERT leányvállalatai


