Főoldal

Épületgépészeti kivitelezés 2.000 m2 felett

Híreinkből
Proj. kivitelezés alatt
Karrier
Referenciák / videók
Sajtó (írott)
Megbízóknak

Főoldal

Céginfó / Szervezet
ENSI Iroda kapcsolat
Letöltések

Ipari technológiák installációja és épületgépészeti kivitelezés 2.000 m2 felett
Küldetésünk: Prémium munka, értékeket teremtve, nemzedékek számára.
Kulcsrakész rendszerek okos megoldásokkal!
hűtés, fűtés, légtechnika, klimatizálás,
épületfelügyelet,
víz-csatorna,
gáz, tüzivíz,
esőztető (sprinkler) rendszer,
gépészeti hőszigetelés,
ipari- és egyéb technológiákat kiszolgáló
gépészeti rendszerek.

Keresés

ENSI Kft.
487 likes

Jó tempóban épül a REHAU újhartyáni gyára.

Like Page

Megbízásaink során vállaljuk a(z):
igények felmérését,
tervezést,
üzemviteli tanácsadást,
energetikai tanácsadást,
berendezések szállítását,
műszaki ellenőrzést,
engedélyeztetések megszervezését.

Be the first of your friends to
like this

Cégünk szakszervize
karbantartási, szervizelési,
üzemeltetési feladatokat is ellát.

Az év legnagyobb beruházásaként emlegették.
Építőipari Nívódíjat kapott (2016)

Megosztás

Karrierépítés

Erős mérnöki háttér, széles körű tapasztalatok
Cégünk a skandináv és a nemzetközi épületinstallációs
kultúrát és tapasztalatot alkalmazza. Saját tervezési,
kivitelezési csapattal, jelentős mérnöki háttérrel
rendelkezünk.
Erősségünk a flexibilitás és az alternatív megoldások
felkutatása mind a tervezés, mind pedig a kivitelezés
fázisaiban. Megkeressük a legjobb elvárt minőség/ár
arányt és a funkciók betöltésének szerepét a
hosszú távú, gazdaságos üzemeltetéshez.

Így épült a Groupama Aréna.
Építőipari Nívódíjat kapott (2015)

Ragadd meg a lehetős éget Te is !

Projektjeink létesítmény típusok szerint
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ipari létesítmények, gyárépítések
Energetikai beruházások
Metróépítés
Hűtéstechnika, nagykonyhák
Irodaházak
Kereskedelmi létesítmények
Logisztikai épületek
Filmstúdiók- és kiszolgáló épületek
Követségi- és képviseleti épületek
Sportlétesítmények
Ezúttal mi építettünk a LEGO-nak!

Partneri kapcsolataink alapja a
kölcsönös bizalom és a megbecsülés
Vállalkozásunk stabil megrendelőkkel, széles körű,
megbízható alvállalkozói és beszállítói kapcsolatokkal
rendelkezik. Több mint 100 fős cégünk 300-400 főt
foglalkoztató alvállalkozói körrel dolgozik együtt.

Minőség / Minőségbiztosítás
SAP vállalatirányítási rendszerünk mellett bevezettük
az ISO 9001 minőségbiztosítási, és az ISO 14001
környezetirányítási rendszert is.

Mi - ENSI-sek - keményen
dolgozunk, de nemcsak a
munkáról szól az életünk :)
Megmutatjuk, mi vár Rád,
ha nálunk dolgozol.

Givaudan Élelmiszergyár, Makó
"Best in class" - kategóriájában a legjobb!

"Megoldáscentrikusak, megbízhatóak, rugalmasak, együttműködőek."
Partnereink ezt mondták rólunk az elmúlt 20 évben. Célunk, hogy a következő 20 évben még inkább
megerősítsenek bennünket ebben.
Akár megrendelőként, beszállítóként, alvállalkozóként vagy munkatársként keres meg bennünket, mi
nyitottak leszünk Ön felé. Lépjen velünk kapcsolatba!
Üdvözlettel:
Németh László
alapító elnök

ENSI Iroda
Groupama Aréna
1091 Budapes t, Üllői út 129.
1. emelet
Bejárat a Sajtó és a Bronz jobb között!

Telefon: +36 1 248-2199
Fax: +36 1 248-2190
Itt írhat nekünk!

ENSI Épületgépészeti, Technológiai és Energetikai Kivitelező Kft.
Szolgáltatásaink
Igények felmérése, ajánlatadás
Épületgépészeti tervezés
Üzemviteli és energetikai tanácsadás
Épületgépészeti rendszerek komplett
kivitelezése
Ipari termelő technológiák telepítése
Energetikai, üzemviteli projektek teljes
körű kivitelezése
Épületgépészeti berendezések
beszerzése
Épületgépészeti műszaki ellenőrzés
Épületgépészeti engedélyeztetések
Szerviz és karbantartás

Specialitásaink
Energetikai beruházások
Ipari létesítmények
Irodaházak, irodaépületek
Kereskedelmi létesítmények
Sportlétesítmények
Egyéb, speciális épületek
épületgépészeti megvalósítása:
szállodák, követségek és kereskedelmi
képviseletek, nagykonyhák,
filmstúdiók, zenei központ stb.
Megbízóink - Partnereink
Építőipari fővállalkozók
Ingatlanfejlesztők
Ipari megrendelők

Országok, ahol vállalkozunk
Magyarország
Oroszország
Lengyelország
Németország

Értékeink - törekvéseink
Minőség
Megbízhatóság
Eredményesség
Emberi kapcsolatok
C sapatmunka mérnöki, emberi nézőpontokkal

Elérhetőségeink
Irodánk címe:
ENSI Kft.
Groupama Aréna
1091 - Budapest,
Üllői út 129., I. emelet
Telefon: +36 1 248-2199
Fax
: +36 1 248-2190
Itt írjon nekünk!

Elkötelezettség az élvonalban.
ENSI Kft. - Minőségbiztosítási rendszerek: MSZ EN ISO 9001:2008/2015. november ; MSZ EN ISO 14001:2004/2017. november
Innovatív megoldások: Tisztatér-technológiát kiszolgáló, valamint környezettudatos és energiatakarékos épületgépészeti rendszerek megvalósítása.
Minden, ami épületgépészet: hűtés, fűtés, légtechnika, klímatizálás, sűrített levegő, víz, csatorna, gáz, tüzivíz, esőztető rendszerek, tűzvédelem, sprinkler
rendszer, gépészeti hőszigetelés, épületfelügyelet,
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