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Cégünk HAVANNAP KFT a 2006-os év elején, tapasztalt árnyékolástechnikai szakemberek
összefogásából alakult azzal a céllal, hogy elsősorban Budapest, a Dunakanyar régió illetve
Magyarország teljes területén magán illetve közületi vásárlóit kiszolgálja magas minőségi
színvonalú, de egyben elérhető árú árnyékolástechnikai termékekkel. (Szakembereink 15 éves
gyakorlattal rendelkeznek.) Nem titkolt célunk, hogy konkurenciát teremtsünk a multinacionális
vállalatok által forgalmazott silány minőségű tömegtermékeknek.
Egyszerre foglalkozunk gyártással, forgalmazással és felszereléssel valamint szaktanács-adással is.
Termékpalettánk lefedi a napvédelem teljes spektrumát, sőt akár korszerű ajtókat, ablakokat is
kínálunk. Bel- és külföldi beszállítóink segítségével folyamatos fejlesztjük termékeinket, újabb és
újabb megoldásokat kínálva az építészet egyre növekvő lehetőségeinek megfelelően. Ebben nagy
segítségünkre van Európa vezető árnyékolástechnikai cége az osztrák WO&WO GmbH, amelynek
hivatalos magyarországi forgalmazója vagyunk és így természetesen rendelkezünk teljes
termékválasztékával is.

További képek

Cégünk egyedüliként kapta meg a forgalmazás mellett a WO&WO termékek gyártási
lehetőséget, amit a munkatársaink nagy szakmai elismerése által kaphattunk meg.
Magyarországi közintézményekről is ismert például a TITÁN 70 külső lamellás árnyékolók, a
NOVOLINE-ECOLINE kültéri textil árnyékolók, illetve a TOPLINE-SWINGLINE napellenző
termékcsalád. Az árnyékolók magas minőségi színvonalát a TÜV, és CE bevizsgált osztrák
alapanyagok minősége, másrészt a szigorú technológiai fegyelem garantálja. Mi mindezt korrekt
vevőkiszolgálással egészítjük ki, annak érdekében, hogy vásárlóink minden szempontból
elégedettek legyenek munkáinkkal.

Termékeink főbb jellemzői:
Egyedi méretre történő gyártás
Motorizálási lehetőség
Széles színválaszték
Kiváló műszaki tulajdonságok

Kiváló műszaki tulajdonságok
Hosszú élettartam
Biztonság, garancia
Termékválasztékunk (a teljesség igénye nélkül):
Lamellás függönyök
Vászonroletták
Rugós, tolókeretes, fixkeretes és nyíló ajtós szúnyoghálók
Csuklókaros napellenzők különleges kiegészítőkkel
Alumínium és műanyag redőnyök
Isodesign pliszé függönyök
Külső roletták és ablak napellenzők
Külső fémlamellás árnyékolók
Télikert külső árnyékolók
Nyílászárók (műanyag 5 kamrás)
Garázskapuk
Fóliázás
Cégünk tagjai az alábbi építkezéseken végezték az árnyékolástechnikai munkálatokat:
GENERALI biztosító székház Csanádi utca
IBM Székesfehérvár
METRO áruházak (Magyarország, Oroszország, Románia)
Philips Magyarország (Szombathely, Tab, Székesfehérvár)
West End
Carlton Hotel (Budapest, Bécs)
Gyetvai Zrt építkezései (Balatonfüred, Bp. I. Budai László u.)
Kaposvári Egyetem
Német Iskola Bp. XII. Cinege út
FESTO III. Csillaghegyi út
MATÁV székház Krisztina krt.
FŐGÁZ Rt VIII. Köztársaság tér
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