RÓLUNK
A KK-industry Kft. 2014-ben alapított,
épületgépészeti
generálkivitelezéssel
foglalkozó,
magyar
magánszemély
tulajdonában lévő, megbízható szakmai
háttérrel és stabil pénzügyi helyzettel
rendelkező vállalkozás.

KAPCSOLAT

ÉPÜLETGÉPÉSZETI
GENERÁLKIVITELEZÉS

Azt a célt tűztünk ki magunk elé, hogy minden
megrendelőnknek megbízható és stabil partnere
leszünk most, és a jövőben egyaránt.
Elhivatottak vagyunk, hogy csakis a legjobbat adjuk,
a tökéletességre törekedjünk.
Tapasztalataink, fejlődésünk, megbízhatóságunk
révén az ügyfeleink által elismert cég legyünk,
biztonságot jelentsünk számukra.

KK-industry Kft.
1105 Budapest, Vaspálya utca 12.
+36-70/445-2236
iroda@kkindustry.hu
www.kkindustry.hu

KKINDUSTRY
KFT
Korrekt Kivitelezés

ÉRTÉKEINK
Mindent megteszünk, hogy helyesen
cselekedjünk.
Tisztességesek és őszinték vagyunk
egymással szemben.
Tisztán látjuk, és egyértelműek a
céljaink.
Képességeinket folyamatosan
fejlesztjük, hogy kivitelezhessük
stratégiai programjainkat.
Személyes felelősséget vállalunk üzleti
céljaink eléréséért. Folyamatosan
fejlesztjük technológiánkat.
Segítjük egymást és másokat
hatékonyságunk növelése érdekében.

KK-INDUSTRY:
A MINŐSÉG ÉS A
BIZALOM PILLÉREIRE
ÉPÍTKEZÜNK

ELVEINK
TEVÉKENYSÉGÜNK
Komplett épületgépészeti rendszerek
Tervezési feladatainak ellátása,
Kivitelezési munkák,
pl: vízellátás-csatornázás,
esővíz elvezető rendszer kivitelezése
hűtés-fűtés rendszer megvalósítása
gázellátási rendszer kivitelezése
légtechnikai rendszerek kiépítése
klíma (SPLIT,szerver, VRV) telepítése
sprinkler rendszerek szerelése
Technológiai rendszerek szerelése
(pl.:sűrített levegő, tech. gázszállítás)
épületgépészeti automatika telepítése
Épületek gépészeti rendszereinek
karbantartása

Tiszteljük az egyéneket. Hisszük, hogy
mindenki a tudása maximumával akar és
képes dolgozni, együttműködni.
Arra buzdítjuk kollégáinkat, hogy
támasszanak magas elvárásokat,
egyúttal támogatjuk számukra, hogy el
is érjék azokat és élvezzék a
kihívásokat.
Hisszük, hogy akkor a
legeredményesebb a munka, ha
bizalomra épül.
Hisszük,hogy ha tisztességesen
dolgozunk, az kölcsönös sikereket
eredményez mind a szervezetnek,
mind az egyéneknek. A kölcsönös siker
köteléke tart össze minket.
Jutalmazzuk és elvárjuk a kiemelkedő
technikai megoldásokat és a kivitelezés
magas minőségét.
Sikereinkből és hibáinkból egyaránt
tanulunk.

SZOLGÁLTATÁSAINK
AMIKOR A GONDOLATBÓL VALÓSÁG LESZ.

KK-INDUSTRY:
A HITELES PARTNER

REFERENCIÁINK
ÉPÜLETGÉPÉSZETI KIVITELEZÉSEK:
-

Ritz-Carlton Hotel, JO MALONE SHOP
GRAPHISOFT PARK - SAP S1 épület
Kálmán Imre utca 20. irodaház
Fővárosi Ítélőtábla a Margit Palace irodaházban
XIAOMI üzlet
Watch de Luxe órabolt
Budapest Bank irodaház hűtés korszerűsítés
Fashion Street H&M/COS üzlet
WEBC irodaház Ernst & Young iroda
Young&Rubicam bérlemény a MOM irodaházban
Lindab oktatóépület és csarnok
Quadra irodaház WHO bérlemény
Krisztina krt. 55 irodaház MNB épülete

Tervezés, vállalkozás
- Koncepciók kialakítása az igényeknek
megfelelően
- Tervek optimalizálása az igényekhez és
a költségkerethez igazítva
- Műszaki, pénzügyi alternatív
megoldások kidolgozása
- Komplett kulcsrakész ajánlatadás
Kivitelezés
- Kiviteli tervek, tendertervek átdolgozása
- Projektek lebonyolításának a műszaki,
pénzügyi felügyelete, koordinációja
- Rendszerek beüzemelése, periférikus
elemek illesztése és az automatikus
üzem biztosítása
- Megvalósult állapotok dokumentálása
- Hatóságok részére a rendszerek
átadása
- A karbantartó, üzemeltető egységek
részére a rendszerek kezelésének és
biztonságos működésének az oktatása
Karbantartás, üzemeltetés
- A megépített épületgépészeti
rendszerek hosszú távú, megbízható
működéséhez elengedhetetlen az
ellenőrzési és karbantartási munkák
elvégzése.
Ebben segítünk Önnek!

