
Szerkesztőségünk folyamatosan helyt kíván adni a vállalkozások bemutatásának. Várjuk azon gazdálkodó szervezeteket, 
щ akik éln i kívánnak a Szerkesztőségünk á ltal k íná lt lehetőséggel, hogy legfontosabb tevékenységüket és szervezetük 
:gj felépítését megismertessük olvasóinkkal. Rovatunkban egy oldal megjelentetése ingyenes, ezen fe lü l m inden további oldal 
tfí 30.000 Ft + (ÁFA). Továbbá, megállapodás esetén reklám megjelentetését is vállaljuk, bővebb felvilágosítás
Ü  Szerkesztőségünknél kapható.

A dinamikus fejlődés eredményeképpen a 
Kft. a régióban meghatározó piaci pozícióra 
tett szert, egyre bővülő partnerkörrel. Részt 
veszünk a pince- és partfalomlás veszélyelhá
rításban is. E munka során a településeken 
található pincék és üregek megszüntetését 

A szekszárdi telephelyű Ügyvezető igazgató: Korcsmár István уа8У megerősítését, valamint a 
ALISCA-BAU Kft. 1991. február 7100 Szekszárd, Munkácsy u. 29. természetes partfalak környezet- 
12-én 1 MFt törzstőkével alakult. Tel.: 74/311-022 barát megoldásokkal történő meg-
Elsődlegesen mélyépítési létesít- Fax.: 74/312-065 támasztását végezzük. 1996-tól tö
mények (szennyvíz, csapadékosa- vább szélesítettük tevékenységi
torna, vízvezetékek, valamint víz és szennyvíztisztító körünket és a könnyűszerkezetes csarnokszerelés terén 
műtárgyak) kivitelezésre vállalkozott. Már a működés szerzett tapasztalatok alapján, a cégünk által beszerzett 
második évében kibővítettük tevékenységünket mind a és forgalmazott szerkezetekkel fővállalkozású csarnok- 
mélyépítés, mind a magasépítés terén. így épületek ala- építési munkákat pályázunk meg, illetve vállalunk.
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Mórágy, gabionelemes partfal védmü

pozási, térbeton, út -és támfalépítési, vala
mint pince megerősítési és tömedékelési 
munkák mellett különböző szerkezetű 
könnyűszerkezetes csarnokok szerelését 
is vállaljuk.

Az elmúlt hat év alatt a Kft. megerő
södött, minden évben nyereséggel zárt, a 
tulajdonosok a felosztható nyereség dön
tő részét visszaforgatták a vállalkozásba, 
így a jegyzett tőke 19,19 MFt volt.

A sajáttőke növekedése lehetővé tette, 
hogy a cég a kivitelezéshez szükséges esz
közöket saját erőből megvásárolja, s míg 
kezdetben döntően bérgépekkel dolgo
zott, ma már csak esetenként kell gépet 
bérelni.

Paks Komlód, Általános iskola mögötti gabionelemes körömfal és aktív 
rézsűvédelem

Referencia munkáink:

-Pince- és partfalomlás veszély- 
elhárításban: В át a, Dunaszekcső, 
Koppányszántó, Mórágy, Paks, 
Várdomb

-Mély és magasépítés területén:
Őcsény-Decs szennyvízcsatorna há
lózat és regionális szennyvíztisztí
tó telep, Bonyhád-Varasd, Miszla 
szennyvízcsatorna hálózatok.

-Könnyűszerkezetes csarnokok: 
Madocsa sportcsarnok, Báta sport- 
csarnok, Bátaszék gyümölcsfeldol
gozó üzemcsarnok.
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