villanyszerelő,napelem,érintésvédelem,kaputelefon,riasztó rendszer,kamera rendszer,villámvédelem
Budapest

villanyszerelő Budapest,villanyszerelés Budapest

Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat Budapest, villámvédelmi felülvizsgálat Budapest, villámvédelmi rendszer
kiépítés, erősáramú berendezés első és időszakos felülvizsgálat jegyzőkönyv, Hő és Füstelvezető rendszer telepítés
ellenőrzés és javítás Társasházaknak, Tűzgátló ajtó beépítés és ellenőrzés, Füstgátló ajtó beépítés, Tűzgátló tömítés
ellenőrzés és javítás
Társasházi kamera rendszer kiépítés Budapest Vörösmarty u.
2,9 kW monokristályos napelem rendszer Tát 2013.
7kW-os Polykristályos Napelem rendszer telepítés Budapest XV.kerület 2011
4 kW-os Monokristályos Napelem rendszer szerelés Sopron 2013.

Veréb Autó műszaki vizsgaállomás Tatabánya villanyszerelés
Vepa kft. Ajtó-Ablak-Garázskapu-Redőny Tatabánya bemutatóterem riasztórendszer szervízelés
Budapesti és Tatabányai Társaházak szabványossági felülvizsgálata
Töltőoszlop szerelése elektromos autók számára Budapest,Tata,Győr,Mosonmagyaróvár

Önkormányzati/Szolgálati lakások felújítása szerelése
Épületek felújítása szerelése
Telefonközpont szabványossági felülvizsgálata
kaputelefon központ javítása szerelése
új telefonközpont szerelése
Kamerarendszerek számítógépen és internet hálózaton történő megtekinthetősége
napelem rendszer Budapest
Irodaház Hő és Füstelvezető rendszerének teljes villamos felújítása
Szigetszentmiklós Autógyár szabványossági felülvizsgálata és teljes villamos átalakítása
OTP Fiókok számítógép és erősáramú szünetmentes hálózatok építése
Megyei Bíróságok számítógép és erősáramú szünetmentes hálózat Fejér megye ,Bács Kiskun megye,SzabolcsSzatmár-Bereg megye
Budapesti Legfelsőbb Bíróság villanyszerelés
Gázszolgáltató Villámvédelmi Felülvizsgálat Budapest
Áramszolgáltató irodaház riasztó szerelés
Gyógyszertárközpont munkaidőnyílvántartó beléptető rendszerének kiépítése
Debreceni Energetikai rekonstrukció Napelem rendszer telepítés villanyszerelési munkák
Kazánház átalakítások villanyszerelési munkák
Budapesti Általános Iskola energetikai rekonstrukció villanyszerelési munkái
Napelem rendszer Tatabánya, kazánház raktárrá, és irodaépületté alakítása villanyszerelési munkái
Bölcsőde bővítés és felújítás elektromos szerelési munkái
Erősáramú hálózat építése Budapest
Villamos hálózat szerelése, javítása, karbantartása, szabványossági felülvizsgálat
Irattár tűzgátló ajtó és füstgátló ablak beépítés és ellenőrzés valamint világítás bővítése Tatabánya
Vízhűtők villamos berendezésének bekötési munkálatai
Folyamatos javítási, szerelési, korszerűsítési, felülvizsgálati munkák végzése
Erősáramú és számítógép hálózat építése, szabványossági felülvizsgálat
A telephely működtetéséhez szükséges villanyszerelői háttér biztosítása, szabványossági felülvizsgálatok
Telephely főelosztó kivitelezése
Szabványossági felülvizsgálatok Tatabánya
Megyei Földhivatalok Világítás korszerűsítés, szabványossági felülvizsgálat
Gyógyszertár központok erősáramú szünetmentes hálózat kiépítés
Irodaház világítás korszerűsítése,füstelvezető ablak ellenőrzés
Villamos hálózat EBF szabványossági felülvizsgálatok hiányosságainak
javításának villanyszerelési munkái, raktári elosztók betápláló kábel cseréje
Raktárépület klíma betáplálás villanyszerelési munkái,tűzgátló tömítés javítás tűzhatáron átmenő kábeleknél
Ingatlanok főelosztói, raktári elosztói, csomagoló anyagraktár elosztóinak cseréje
Térvilágítás felújítás, bővítés, és a kamerák erősáramú ellátásának kivitelezése
Villám és Túlfeszültség védelmi rendszerek kivitelezése Tatabánya
Társasházak földszinti és emeleti lépcsőház világítás korszerűsítés
Kompresszorállomás villamos művének éves karbantartása
Villamos hálózat javítása, karbantartása Budapest
Indukciós kemencék telepítésének figyelemmel követése
Nevelési és Oktatási Intézményekben, Művelődési Házakban, és Táborokban az előírt érintésvédelmi felülvizsgálatok
elvégzése, a hozzátartozó dokumentumok elkészítése, a dokumentumokban rögzített hiányosságok javítása
Kossuth Zsuzsa Szakközépiskola és Szakképző Iskola
EBF, villám, és érintésvédelmi felülvizsgálat Budapest és Tatabánya
Erdészeti Szakközépiskola és Kollégium Biztonsági kamera rendszer telepítés
Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálata Budapest
Általános Iskola takarítás Tatabánya
Több Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat És Gyermekotthonok Igazgatósága,megyei Intézmények EBF, ÉV,
Villámvédelmi felülvizsgálatainak elvégzése, és a felülvizsgálat során feltárt hibák kijavítása
Élelmiszer üzletlánc komplett infrapanel fűtés kiépítése Budapest
Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatok során feltárt hibák kijavítási munkái Budapesten
Központi Raktár világítás korszerűsítés LED rendszer Pest megye
Aegon Magyarország Zrt.,Vodafone számos üzletének villanyszerelés és biztonságtecnikai rendszerének karbantartása
Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Tatabánya Tűzgátló tömítés ellenőrzés és javítás
Hódmezővásárhely és a Szentes közintézmények klímák elektromos bekötése
Társasház füstelvezető ablak ellenőrzése Budapest, kamerarendszer kiépítés tatabánya
telephely üzemépületek villanyszerelés, szabványosítási munkák kivitelezése
társasház villanyszerelési és szabványosítási munkáinak elvégzése
Tüdőgondozó, földszinti kezelők elektromos felújítása
élelmiszerüzletek, raktárak elektromos szerelési, világítás korszerűsítési, felülvizsgálati munkák végzése
Gimnáziumban split klímák felszerelése, üzembe helyezése.
légkezelő gépek felülvizsgálata elektromos szerelése
megrendelésre cipőfelsőrész gyár villanyszerelési munkái
LAKOSSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK TELJES PALETTÁJA
Házak, és lakások új szerelése és felújítása
Videó Kaputelefon szerelése lépcsőházakban,társasházak részére
Irodaház Tűzgátló üvegajtó beépítés
villanyszerelő Budapest,riasztó Tatabánya,kamera rendszer,kaputelefon szerelő,napelem Budapest,füstelvezető ablak
ellenőrzés

Villanyszerelő Budapest,érintésvédelmi felülvizsgálat,napelem rendszer szerelés,DSC riasztó rendszer szerelés,kamera
rendszer szerelés,érintésvédelmi felülvizsgálat,villámvédelmi felülvizsgálat Budapest,Tatabánya
villanyszerelő Budapest, riasztó szerelő, kamera rendszer szerelés, kaputelefon szerelő, napelem szerelés, hő és
füstelvezető ablak ellenőrzés, erősáramú berendezés felülvizsgáló, Érintésvédelmi felülvizsgálat, villámvédelmi
felülvizsgálat
Főbb tevékenységi területünk Komárom Esztergom megye területén:
Ács | Ácsteszér | Ászár | Aka | Almásfüzitő | Annavölgy | Bábolna | Baj | Bajna | Bajot | Bakonybánk | Bakonysárkány |
Bakonyszombathely | Bana | Bársonyos | Bokod | Császár | Csatka | Csém | Csép | Csolnok | Dad | Dág | Dömös |
Dorog | Dunaalmás | Dunaszentmiklós | Epöl | Esztergom | Ete | Gyermely | Héreg | Kecskéd | Kerékteleki | Kesztölc |
Kisbér | Kisigmánd | Kocs | Komárom | Kömlöd | Környe | Lábatlan | Leányvár | Máriahalom | Mocsa | Mogyorosbánya |
Nagyigmánd | Nagysáp | Naszály | Neszmély | Nyergesújfalu | Oroszlány | Piliscsév | Pilismarót | Réde | Sárisáp | Sur |
Süttő | Szákszend | Szomod | Szomor | Tardos | Tarján | Tárkány | Tát | Tokod | Uny | Várgesztes | Vérteskethely |
Vértessomló | Vértesszőlős | Vértestolna|

Szolgáltatási területünk országosan:
Balatonfüred, Debrecen, Gyula, Hajdúszoboszló, Hévíz, Keszthely, Kőszeg, Siófok, Sopron, Szentendre, Tata, Tihany,
Salgótarján, Miskolc, Békéscsaba, Kaposvár, Nyíregyháza, Szeged, Szolnok, Zalaegerszeg, Pécs, Eger, Kecskemét,
Szekszárd, Tatabánya, Veszprém, Székesfehérvár, Győr, Szombathely

Telefon:
06-70-945-7063
E-mail:
info@felvillanyozlak.hu

2800 Tatabánya
Gál Ltp.219.7.30
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