Úspešne pôsobíme na domácom a zahraničnom
trhu od roku 1991 a v súčasnosti poskytujeme
klientom širokú škálu produktov a služieb.
Sme významným zamestnávateľom
v Nitrianskom a Trnavskom regióne,
zamestnávame takmer 200 ľudí.

Sme držiteľmi certifikátov
ISO 9001:2008 Systém manažérstva kvality
ISO 14001:2015 Environmentálny manažérsky systém
OHSAS 18001:2007 Systém manažérstva bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci
Osvedčenie o akreditácii č. K-085 Metrologického laboratória
na vykonávanie kalibrácie meradiel
Rozhodnutie o autorizácii na výkon overovania určených meradiel
Rozhodnutie o registrácii na opravy a montáže určených meradiel
Osvedčenie na prevádzkovanie verejných vodovodov
a verejných kanalizácií I. kategórie
a ďalších oprávnení na výkon špecializovaných odborných
činností

Špecializujeme sa na
automatizáciu, meranie a reguláciu technologických procesov
v priemysle
realizáciu technologických celkov na kľúč
strojársku a zámočnícku výrobu
inžiniersku činnosť vo výstavbe a realizácii stavieb
využívanie obnoviteľných zdrojov energie na báze biomasy
výstavbu a rekonštrukciu centrálnych zdrojov tepla
bioplynové stanice
činnosti v oblasti metrológie v akreditovanom laboratóriu
a na autorizovanom metrologickom pracovisku

DCÉRSKE SPOLOČNOSTI
MENERT – THERM, s.r.o.
Hlavnou činnosťou dcérskej spoločnosti MENERT - THERM, s.r.o. je produkcia a distribúcia tepla. Bola
jednou z prvých spoločností na Slovensku, ktorá sa zaoberala výrobou
- tepla s využitím obnoviteľných
zdrojov energií (slama, drevná štiepka a kukuričná slama).

MENERT – Biotech s.r.o.
Dcérska spoločnosť MENERT - Biotech s.r.o. zabezpečuje služby v oblasti výroby, dopravy a manipulácie
s tuhými palivami na báze biomasy pre energetické účely. Poskytuje komplexné riešenia nových trendov
v oblasti biotechnológií.

AQWATT s.r.o.
Dcérska spoločnosť AQWATT s.r.o. vlastní a prevádzkuje fotovoltaickú elektráreň, zaoberá sa obchodom,
poradenstvom a prieskumom trhu.

KONTAKTY
SÍDLO:

SÍDLO DIVÍZIE:

PREVÁDZKA:

MENERT spol. s r.o.
Hlboká 3
927 01 Šaľa
Slovenská republika

MENERT spol. s r.o.
Divízia VODA
Hlboká 3, 927 01 Šaľa
Slovenská republika

Metrologické laboratórium
areál Duslo, a.s.
927 03 Šaľa
Slovenská republika

tel.: + 421 31 771 46 48
fax: + 421 31 770 5795
e-mail: menert@menert.sk

tel.: + 421 31 771 4648
fax: + 421 31 770 5795
e-mail: daniel.gemeran@menert.sk

tel.: + 421 31 775 2744
fax: + 421 31 775 3029
e-mail: peter.danis@menert.sk

DIVÍZIA VODA
poskytuje prostredníctvom Metrologického laboratória spoločnosti Menert spol. s r.o. komplexné
služby v oblasti kalibrácie a overovania určených meradiel.
Služby v tejto oblasti poskytuje najmä významným vodárenským a teplárenským spoločnostiam
a významným spoločnostiam s chemickou výrobou. Obchodnú činnosť rozširuje aj do ďalších
priemyselných odvetví na Slovensku a v zahraničí.
V spolupráci so spoločnosťou KONTEMO, s.r.o., zabezpečuje svojim zákazníkom opravy
a montáž určených meradiel.
Na výkon kalibrácie bola Metrologickému laboratóriu udelená akreditácia Slovenskou národnou
akreditačnou službou (SNAS), podľa STN EN ISO/IEC 17025:2005 s kalibračnou značkou K-085.
V roku 2011 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ( ÚNMS SR) udelil
Metrologickému laboratóriu autorizáciu s overovacou značkou M20 na výkon overovania
určených meradiel v zmysle zákona č. 157/2018 Z.z. o Metrológii.
V roku 2013 ÚNMS SR udelil spoločnosti KONTEMO registráciu na činnosť - oprava
a montáž určených meradiel.
Sila našej divízie je v profesionalite a využívaní moderných technológií
Metrologické a servisné činnosti vykonávajú certifikovaní pracovníci s dlhoročnými praktickými skúsenosťami.
Odborné činnosti pri kalibrácii, overovaní a oprave sa vykonávajú podľa schválených postupov systému manažérstva kvality
a príslušných zákonných ustanovení.

Podľa špecifických požiadaviek zákazníka poskytujeme
kalibráciu a overovanie teplomerov
kalibráciu a overovanie tlakomerov
kalibráciu a overovanie vodomerov, prietokomerov
kalibráciu a overovanie kompaktných meračov tepla
kalibráciu a overovanie kalorimetrických počítadiel na vodu a paru
kalibráciu dĺžkových meradiel

Naši zamestnanci ponúkajú služby aj
v oblasti metrologického poradenstva
pri spracovaní metrologickej dokumentácie
pri riadení podnikovej metrológie
v rámci poradenstva pri výbere meradiel

www.menert.sk

