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Több száz szakember gyűlt össze 2014. március 21-én, a Víz Világnapjá-
nak előestéjén, hogy együtt ünnepeljék azt a felbecsülhetetlen értéket, 
amellyel és amelyért nap mint nap dolgoznak.

A Bálna Budapest csodálatos helyszínként szolgált a méltató beszé-
dekkel, elismerésekkel, ünnepséggel egybekötött gálaest számára. 

Korábbi lapszámunkban már hírt adtunk mindazokról a kiváló kollé-
gákról, akik az idei évben átvehették a legjobbaknak járó kitüntetéseket 
a rendezvény fővédnökétől, Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési minisz-
tertől. A miniszter 
asszony és Winkler 
Tamás MaVíz elnök 
méltató és elismerő 
szavait követően Cat-
herine Gallagher Que-
en of the Dance című 
előadását tekinthet-
ték meg a jelenlévők.

Aqua Construct Zrt.
Budapest

Helyi és térségi vízellátó rendszerek, csapadékvíz- és szennyvízel-
vezető hálózatok, valamint azok csatlakozó műtárgyainak tervezése. 
Víz- és szennyvízkezelő művek tervezése. Mérnökszolgálati tevékenység 
a felsorolt létesítmények elvi engedélyezésének tervezésétől azok pró-
baüzemének lebonyolításáig.

DUNA-KÚT Víziközmű Építő és Szolgáltató Kft., 
Fót

Aknakutak, csápos kutak, csőkutak építése, rekonstrukciója, tisztítása. 
Nagy átmérőjű gravitációs ivóvízvezetékek, szennyvízcsatornák tisztítása, 
külső-belső javítása. Ivóvíz- és szennyvízátemelő szivattyútelepek építése. 
Ivóvíztározó medencék belső felújítása, bevonatolása, csapadékvíz elleni 
szigetelése. Gépházak építészeti, elektromos és gépészeti rekonstrukciója.

PURECO Környezetvédelmi és Gazdasági Szolgáltató 
Kft., Budapest

Termékek és technológiák forgalmazása, úgymint olaj- és zsírfogók, 
nagy térfogatú tartályok, rácsos és résfolyókák, csapadékvíz-szikkasztók, 
ivóvíz- és szennyvízgyűjtő vezetékek csőanyagai (gömbgrafitos öntött-
vas-, illetve kőagyag), házi kis szennyvíztisztító berendezések, kommu-
nális és ipari szennyvíztisztító technológiák, telepek. Engedélyezési el-
járások lebonyolítása, meglévő berendezések korszerűsítése, bővítése, 
laboratóriumi vizsgálatok, elemzések.
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TECHNOLÓGIAI TÁMOGATÁST
BEÉPÍTÉSI SEGÉDANYAGOKAT

INNOVATÍV CSATORNALEFEDÉSEK
... UNOKÁINK IS HASZNÁLNI FOGJÁK ...

Előregyártott betongallér
- Nagy felfekvési felület
- Ellenőrzött receptúra
- Egyszerű beépítés

Kiforrott műszaki megoldások
- Rugalmasan előfeszített tányér
- Lopásgátlás
- Tartós zajcsillapítás
- Könnyen nyitható

Széles választék
- Gömbgrafitos vagy lemezgrafitos öntvény
- Számos keret-tányér kombináció lehetséges
- Öntvény, öntvény-beton vagy önszintező keret
- Víznyelős kivitelben is

Megbízható gyártó
- Öntöde és betonüzem a szomszédban
- Automatizált gyártósor, minőségellenőrzés
- Hosszú élettartam

Csatornalefedéseink beépítéséhez

TECHNOLÓGIAI TÁMOGATÁST
nyújtunk!

BEÉPÍTÉSI SEGÉDANYAGOKAT
biztosítunk!

IZOLSAN gyorskötő habarcsok:
   - 50 MPa nyomószilárdság
     - 90 perc után terhelhető
       - Önterülő formában is

       SZINTBEEMELŐ BETONGYŰRŰK :
      - Többféle magassági méret
     - Acélbetéttel


