Több mint 100 minösített szakemberrel nyújtyjuk önnek régi és új építészeti vállakozások megbízható magas
rendü kivitelezését. A kézmüipar hagyományában és a modern technika magas nivóján perfekciót és kényelmet
nyújtunk létesítményépítési és épületgépészeti tapasztalatunkkal.
A teljesítményi sávszélességünk ér a tanácsadás, tervezés, koordináció víz- és gázszerelés, fütési rendszerek,
légtechnikai és elektronikai létesítmények kivitelezésében. Természetesen vállaljuk a rendszeres
karbantartásokat, az épületgazdálkodást – mindent egy kézböl.

Egészségügy:
A projekttöl a kivitelezésig és a karbantartásig specialisták dolgoznak.
Ezek tanfolyamokon az aktuális DIN-normákra és elöírásokra vannak kiképezve, hogy ezen uton tudják a komfort és higénia
magas szinvonalát bíztosítani.
Fütés:
A TRUSS fütésépítök egyben energia- és környezettanácsadók is. Az energia értékes, és ezzel a fütéstechnikát a takarékossági és
környezetvédelmi szempontból különleges kihívások elé állítja.
Egy kazán modernizálása egy családi házban vagy egy új fütésrendszer beépítése egy ipari üzemben egyforma tapasztalatot
igényel a tervezés és kivitelezés terén. A mai modern fütések kompakt high-tech-rendszerek, a mi képzett szakembereinkkel
garantáljuk önnek az optimális megoldást. Napkollektoros fütések, höszivattyús fütésrendszerek, de természetesen az égéshöi
kazánok tervezése, beépítése és karbantartása is a szolgáltatásaink közé tartoznak.
Szellöztetés:
A kereslet a hömérséklet és a nyirkosság érzékeny szabályozásának lehetöségére az útóbbi években megemelkedett. Az
optimális megoldás számos ajánlatát minden projektben megtalálni és kivitelezni, ez a mi erösségünk. Segitünk a klimatizálás és
hütés költségének a megtakarításában.Természetesen az optimális létesítmény értelmezésében és az effektív készüléktechnika
mellet az energia visszanyerés is fontos szerepet játszik. A központi szellöztetörendszerek gyártóival levö állandó
kapcsolatunkkal próbáljuk a gépek teljesítményét és hatékonyságát fokozni.
Légkondiciónális berendezések:
Hütés és légkondiciónális berendezések szaküzemeként, a légcsere és a légkondiciónálás komplexus folyamatát megértve, mi
megtudjuk ítélni milyen létes´tményre van szükség és zt ki is tudjuk vitelezni. A minösitésünk biztosítja a szakmailag helyes
beépítést, a súrlódásmentes müködtetést a folytonos karbantartás mellet biztosan és energiaeredményesen. Teljesen mindegy,
hogy egy kis 2 kW-os Splitberendezésröl vagy egy 1000 kW-os hidegvízes berendezésröl van szó. Mi idöszerü technikai
berendezéseket építünk, amik energiaerdeményesen és környezetbarát módon dolgoznak. Mi garantáljuk, hogy a régi
hütöanyagokat környezetvédelmi szempontokból helyesen eltávolítjuk és a törvényes elöírásokat követve a berendezéseket
biztosan üzemeltetjük – kockázatmentesen az embereknek és a környezetnek.

Mérö- vezérlési- és szabályozási technika + épületvezérletitechnika
A technikai épületvezetösség nekünk a szolgáltatásiank fokuszában áll. Az épületen belüli technika racionális és minöségileg
nemes üzemelést igényel. A felügyelet és a diagnózis állandó adatfolyama jótáll azért, hogy pontosan be lehessen avatkozni és
ezzel optimálni tudjuk mindent. Egy jól funkciónáló épületvezetéshez kell egy biztosan müködö kapcsolat a használó, a
tulajdonos és az épületvezetösség között. Igy gyorsan meg lehet találni a hibákat és csökkenteni lehet a költségeket. Az nem
kérdés, hogy az állandó technikai megújjítások magas követelményeket állítanak a menedzsmentnek. Erre képezzük a
szakembereinket, állandó kapcsolatban állunk a gyártó cégekkel és megpróbáljuk a szolgáltatásainkat és berendezéseinket
optimálni.
Berendezés építés:
A tapasztalataink a berendezés építés terén számos és nagy projektekre épült az útobbi években. A szakterületeknek
megfelelöen kompetensek és professzionálisak vagyunk az együttmüködésben.A különbözö szakszervek együttmüködésével és a
képességeink és teljesítményünk összefogásával nagy megrendelésekkel is meg tudunk bírkózni. Az ajánlatspektrumunk nem
csak abból profitál, hogy a cégen belüli kommunikáció jól müködik, ha nem amiatt is, hogy szük a kooperáció az építettö, az
építész és a gyártók között is. A mi üzemünknek meg van a DIN EN ISO 9001 bizonyítványa.
Tervezés:
Elengedhetetlen egy megbízás súrlódásmentes lebonyolítására a tervezés pontos megvalósítása. A terveken, a modern CADprogrammal a mi jól kiképzett szakembereink által, az elképzelések és ötletek valóra válnak. A rajzok az alapok arra, hogy
minden félnek az elképzeléseit ki lehessen vitelezni a gyakorlatban. Azzal, hogy a cégünkön belül minden szakszervet
képviseljük, gyorsan lehet megoldást találni. A projet minden szakaszában a tervezés állása illesztve lesz és megfelelöen
adatfelvétellel rögzítve lesz.
Bádogos munkák:
Több mint 140 éve specialisták vagyunk a réz, cink és alumínium anyagokkal való tapasztalatunkkal a bádogos munkákban. A
kézmüipar hagyományában és az új technologiával megbirkózunk a legigényesebb szerkezettkövetelményekkel is – mindegy,
hogy az emlékgondozás vagy az új épületek terén. A tervezökkel, restaurátorokkal és az építtetövel együtt kifejlesztjük az egyes
építési szándék legjobb megoldását.

Technikai szolgálat:
A technikai szolgálat a TRUSSnál tényleg az „ügyfél szolgálatot“ jelenti. Abban az esetben, ha történik valami, a munkatársaink
gyorsan jönnek és elvégzik a javítási munkákat. A képesített szakembereink 24 órán keresztül megfelelö eszközökkel
készenlétben állnak.
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