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Álmodjon egy nagyot
és mi megvalósítjuk!
Mi soha nem mondjuk azt semmire, hogy
lehetetlen, megpróbáljuk megkeresni a legjobb megoldást és csakis kiváló minőség
jellemzi munkánkat. Ne feledje: A Molnár Steel
Design Kft jelszava: „A minőségi megoldás”.
Ugye Ön is bosszankodott már amiatt, hogy
valamit megtervezett, remekül kitalálta, leegyeztetett a kivitelezővel, mindenki örült.
Elképzelései szerint remekül nézett ki az Ön
által megálmodott dolog, de aztán jött a
hidegzuhany, mert egy kontár kivitelező rossz
minőségben, igénytelenül oldotta meg a feladatát. Oda volt minden: az Ön tervei, bizalma
és nem utolsó sorban rengeteg pénz. Az is előfordult már, hogy megtervezett valamit, és a mesterektől pedig azt a választ
kapta, hogy ezt nem lehet
megoldani?
Bár inkább az előző eseten
bosszankodunk, azért, ha
jobban belegondolunk, bizony utóbbi sem sokkal
kevésbé bosszantó, hiszen
elképzeléseink megvalósításához új szolgáltatót,
kivitelezőt kell keresnünk.
Természetesen alapvető
paramétereknek esetünkben is meg kell felelni.
Hiszen nem árt, ha rendelkezésünkre áll a megfelelő
pénzügyi keret elképzelésünk megvalósításához,
másrészt fából vaskarikát
azért ne nagyon akarjunk,
mert azt még mi sem tudjuk
megvalósítani, bármennyire
is szeretnénk.
Mindezek után adódhat a
következő kérdés: Miért
pont Molnár Steel Design

Kft? A vállalkozás 25
éve van a piacon,
megrendelői legnagyobb megelégedésére.
Te v é k e n y s é g ü n k
magában foglalja az acélszerkezetek tervezését, gyártását és helyszíni szerelését.
Csak igényes partnereknek dolgozunk, akik
számára elsőrendű fontosságú a felszerelt
fémszerkezetek minősége és esztétikuma.
Munkáink közismert épületek tucatjaiban találhatók meg a fővárosban és a nagyobb vidéki
városokban is. Mindezek mellett magánmegrendelőink száma sem
csekély.
Számtalan acél, üveg, fa,
beton lépcsőt, mindenfajta
korlátot, akár lesüllyeszthető portált, galériát, ablakmosó-liftet, fém-előtetőt,
nem szabványos méretű
fém kaput, ajtót és ablakot,
üvegezett elválasztó falrendszert, falburkolatot,
acél és rozsdamentes acél
korlátrendszert gyártottunk,
majd szereltünk fel üzletközpontokban, áruházakban, bankokban és irodaközpontokban, kormányzati
épületekben, gyárakban,
magánházakban. A legyártott szerkezetek közül sokat
nem csupán mi készítettünk, de mik is terveztük! A
minőségi szempontoknak
való jobb megfelelés igénye
miatt építészmérnüki tervezőink is segítik a kiviteli
tervek összeállítását, hogy
a gyártás során tényleg az
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készüljön el, amit Ön
megálmodott. Mára jó
pzíciót sikerült elérni vállalkozásunknak szakterületünkön és széles körben a „testre szabott”
minőségi fémszerkezetek
megbízható szállítójaként
ismerik vállalkozásunkat.
Évente újabb és újabb megrendelőt sikerül megnyernünk, de
termékeink magas minőségi
színvonalának, jó teljesítésünknek és elérhető árainknak
köszönhetően forgalmunk jelentős része évről - évre a visszatérő megbízók megrendeléseiből keletkezik. A rugalmas
hozzáállással - a szerződéses
kötelezettségeinken túlmenően
- partnereinket folyamatosan
segítjük a helyszínen nagy számban felmerülő váratlan problémák megoldásaiban, vagy
előre nem tervezett igények teljesítésével. Munkánk során számos egyedi megrendelést kaptunk már, de mindenre megtaláltuk a megoldást. Gyártottunk feltolható portált, de a föld alá lesüllyeszthető
portált is, hogy az étterem vendégei jó időben
élvezhessék a szabadtéri vendéglátást.
Készítettünk már hatalmas akváriumot egy
színházban kelléknek, amiben az előadás alatt
úszkálnak a színészek, de kértek már tőlünk
olyan üvegfödémet is, amely egy fittneszterem
fölött elhelyezkedő úszómedencét teszi
láthatóvá a sportolók számára. Munkáink
során háromcél lebeg előttünk: minőség megbízhatóság - egyediség.
A Westend City Centerben végzett munkánkért
1999-ben Építőipari Mestredíjban részesültünk.
Szeretnénk már a tervezés folyamán
együttműködni Önökkel, hogy megoldást
találjunk az Önök elképzeléseire. Mivel sokszor
egyedi munkákról van szó, ezért szívesen javasolunk általunk már kipróbált technikákat a
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kivitelezés
folyamán.
Munkánkat jó ideje már
építész tervező segíti, aki
pontosan kidolgozza a
gyártáshoz szükséges terveket. Az Ön dolga az,
hogy megálmodja, mi
pedig megtaláljuk a legjobb megoldást az elkészítésre! A folyamatosan fejlesztett gép- és kéziszerszámparkunk, melyben a legkorszerűbb, legmegbízhatóbb típusok
is megtalálhatók (pl. a helyszíni
méretfelvételt, valamint a beépítéskor a szerkezetek helyszíni
beállítását lézeres műszerekkel
végezzük). A gyártás és szerelés
szakszerű gyártmányrajzokkal,
ütemezett anyagérkeztetéssel
történő gondos előkészítése és
hatékony irányítása, beleértve az
alvállalkozói
szolgáltatások
igénybevételének tervezését,
koordinációját. A gyártás és a
szerelés során szakszerű gyártmányrajzok alapján, ütemezett
anyagérkeztetéssel
gondos
előkészítés és hatékony irányítás
mellett dolgozunk, beleértve az alvállalkozói
szolgáltatások igénybevételének tervezését,
koordinációját. A rugalmas hozzáállással - a
szerződéses kötelezettségeinken túlmenően partnereinket folyamatosan segítjük a helyszínen nagy számban felmerülő váratlan probléma
megoldásával vagy előre nem tervezett igények
teljesítésével.
Kérje díjmentes ajánlatunkat, nézze meg referenciamunkáinkat többek között az alábbi
területeken, vagy keressen fel bennünket
www.molnarsteel.hu oldalunkon és próbálja ki
tevékenységünk!
Munkáink olyan közösségi helyeken is
megtekinthetők, mint Westend City Center,
Pólus Bevásárlóközpont, Lurdy - Ház,
MAMMUT Bevásárlóközpont, Tesco Fogarasi
út-i áruház, Europark, Eurocenter, stb.
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Ajánlatunk:
Fűzvesszőből font fotelek,
asztalok, padok, fali- és állópolcok,
szekrények, fiókos komódok,
egyéb kovácsoltvas és fűzből készült bútorok,
belső térelválasztok, kültéri térhatárolók
térrácsok, kerítések.
MAGOR-DAK Mezőgazdasági és Befektetési Részvénytársaság
FŰZBÚTOR ÜZEME: H 5350 Tiszafüred, Igari út 53. Tel.: (36-59) 352-620; Fax: (36-52) 352-242
http://www.magordak.hu E-mail: magordak@magordak.hu
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Az „otthon melege”
Az olyan kifejezések, mint az „otthon
melege” elárulja, hogy egy igazi otthont régen
nem nagyon lehetett kandalló nélkül elképzelni. A modern lakberendezés hazánkban egy
időre száműzte, de napjainkban ismét a lakberendezés hangsúlyozottabb darabjává vált.
A választék már- már zavarba ejtő,
Egy szép kandalló a nappaliban a figyelem
központja lehet, ezzel csökkentve a
hazánkban a közös tereket uraló televízió
szerepét, ugyanakkor az ingatlan eladásakor is
értéknövelő tényező lehet. Belsőépítészeti
szempontból általában az az ideális, ha a lakás
központi helyiségébe tervezzük, hiszen itt
tartózkodik legtöbbet a család, vendéget is itt
fogadunk.Sokan vágynak arra, hogy a hosszú
téli estéken vagy egy hűvösebb nyári éjszakán
egy gyönyörű kandalló mellett élvezze a

lobogó tűz varázsát otthonában. Ez már nem
elérhetetlen, akkor sem ha nincs lehetőség
kémény beépítésére.Megoldás a kémény
nélküli elektromos kandalló.
A kandallót általában nem használjuk
kizárólagos fűtésként, viszont az őszi és tavaszi
időszakban kiválóan temperálja a lakást. Az
elektromos fűtés alkalmazása a hagyományos
kandallók mellett, új lehetőségeket ad a belsőépítészeknek
Ezt a típusú kandallót ajánlja az Ozhung kft,
mely 18 éve alakult, és 16 éve foglalkozik mint fő tevékenység - a kémény nélküli elektromos kandallók forgalmazásával. Anglia egyik
legnagyobb elektromos kandalló gyártó
cégének, a világszerte ismert Burley Ltd.-nek
a kizárólagos magyarországi képviselője. A
kandallóbetéteket Angliából importálja, melyek

Belsőépítészet
2 kw-os termosztátos készülékek pazar
külső és csúcstechnika ötvözete. Az
elektromos kandalló tiszta, környezetbarát fűtést biztosít. A beépített termosztát-szabályozás miatt energiatakarékosan és gazdaságosan üzemeltethetők. A kellemesen lágy elektromos
melegség most már bárki számára
elérhető, tetszőlegesen kialakítható.
Üzembehelyezéséhez mindössze egy
konnektor szükséges, és máris gyönyörködhetünk a folyamatos láng és pattogó tűz effektusában, a tökéletes az égő fa illúziójában.
Széles termékválasztékukból minden ízlésnek
eleget tudnak tenni mind az ultramodern
távirányítós, ventilátoros (a fűtéstől függetlenül
is működtethető, hogy a szoba levegőjének
folyamatos légcseréjét biztosítsa) légtisztítós
(ionizátoros-negatív ionok kibocsátásával javítja a szoba levegőjének minőségét) berendezéstől mind a tradicionális belsőépítészeti
igényeket kielégítve. A készülékek keretekbe,
falba építhetőek, vagy épp képként a falra
akaszthatóak.
A Burley Ltd. az egyedüli olyan cég, mely
parázs és lánghatású készülékek gyártásával
is foglalkozik. Ezek a betétek már meglévő
kandallókba, cserépkályhákba tehetőek díszítőelemként, melyek kézzel festett üvegszálas
fahasáb imitációk, hőt nem termelnek, csak a
kandallók valódi parázsló vagy/és láng hatását
biztosítják
A kereteket az Ozhung kft. Magyarországon
gyártatja, hogy az egyedi igényeket jobb
minőségben, kedvezőbb áron tudja kielégíteni
Kereteik a mai divatos retrostílus irányzatba
tökéletesen beilleszthetők, mivel megjelenésükben a tradicionális és modern elemeket ízlésesen és újszerűen ötvözik. Ezzel
együtt bármilyen egyedi ötlet megvalósítására
vállalkoznak megrendelőik igénye szerint.
Az elektromos kandallókon kívül bioalkoholos kandallók egyedi gyártásával és egy holland cég a KEBO termékeinek forgalmazásával is foglalkozik a kft.. Amit a bioethanolos
készülékekről tudni kell: Nem kell hozzá
kémény, sem áram, sem gáz, sem fa! Kényel-
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mesen és tisztán működtethető, mert
folyadékot éget.A bioalkohol széndioxiddá és vízzé ég el. Ez előnyös
dolog, hiszen sok ember számára túl
száraz a levegő a fűtött helységekben. A
keletkezett széndioxid mennyisége
nagyjából annyi, amennyit egy
gáztűzhely két rózsája termel. Korom,
vagy egyéb káros anyag az égés során
nem képződik.1 liter etanol kb. 1.5–2
óráig ég. A kandallók teljesítménye
kb. 3 kW. Ez kb. 10 kW teljesítményű hagyományos kandallónak felel meg, hiszen azoknál
a hő 70 %-a a kéménybe távozik. A biokandallót nagyon könnyű beüzemelni. Egyszerű és
biztonságos, bárhová, akár a falra is felszerelhető! A szép, sárga, nyugodtan égő lángok
kiváló nyugtató tulajdonságokkal rendelkeznek
és rendkívül exkluzív látványt nyújtanak!
Most már cégük segítségével megoldható,
hogy a kémény nélküli lakásokban is élvezhető
a lánghatás varázsa. A fűtési szezon előtti és
utáni átmeneti időben a kandalló hőhatása gazdaságosan használható a kellemes környezet
megteremtéséhez.Csak egy pár érv, hogy
miért előnyös az elektromos és a bióethanolos
kandalló:
- nem kell kéményt kiépíteni
- nem kell engedélyeztetni, így társasház- és
panelház-lakók számára is beépíthető
- nem kell fát tárolni
- sok stílus közül választhat, hogy megtalálja
az Ön lakásába leginkább illő modellt
- mobil, hogy költözéskor is magával
vihesse, és bárhol élvezhesse a lángok
melegét
- ha már van hagyományos kandallója, de
megunta az azzal járó problémákat, a tűztér
egyszerű átalakításával máris használhatja
meglévő kandallóját az általunk kínált elektromos ,vagy bióethanolos készülékek
behelyezésével.
Az Ozhung kft. rugalmas cégvezetésének fő
alapelve, hogy az igazi és eredeti angol
MINŐSÉG a LEGKEDVEZŐBB ÁRON jusson
el vásárlóihoz!

