KORRENT
Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
2111 Szada, Dombtető u. 4.
Tel: + (36) 20 422 0500; + (36) 20 421 9710
info@korrent.hu
www.korrent.hu

CÉGISMERTETŐ
Üdvözlöm kedves érdeklődő! Tisztelt leendő partnerünk!
Néhány mondatban szeretném bemutatni Önnek cégünket és felkelteni érdeklődését.
Cégünk fiatal vállalkozás, alig két éves múltra tekint vissza. Ennek ellenére, tapasztalt és
szakmailag magas színvonalú vállalkozásként tekintenek ránk, a tevékenységünket ez eddig
igénybevevő megrendelőink. Ennek oka, az alapítók és a cégvezetők 18-20 éves szakmai
tapasztalata és személyes referenciái, valamint e viszonylag rövid működés, számos céges
referenciája.
Cégünk építőipari vállalkozás, azon belül is mélyépítésre, főleg közműépítésre szakosodott.
Referenciáink jelentős része is túlnyomóan erről a területről származik. A vállalkozásunkra
jellemző rugalmasság példájaként, továbbá a gazdasági válság sújtotta jelenkor (2011) kihívásaira
való megfelelés kényszerében, az építőipar más területein is vállalkozunk. Természetesen,
megfelelő képzettségű munkaerő alkalmazásával, folyamatos, célirányos szakmai felkészítés
mellett. Megrendelőink között vannak önkormányzatok, gazdasági szervezetek és
magánszemélyek.
Munkánk során, a lehetőségeinkhez mérten, igyekszünk fenntartani a természetes és az épített
környezet harmóniáját, környezetbarát anyagok, korszerű technológiák alkalmazásával.
Nem csak a munkánk, hanem a környezetvédelemnek is fontos része a közműépítés, hiszen a
szennyvízelvezetéssel és tisztítással, valamint a csapadékvíz kezeléssel, újrahasznosítással védjük,
a természet egyik legfontosabb kincsét, a vizet. Rövid és hosszú távú fejlesztéseink iránya, az
alaptevékenységben a csapadékvíz kezelés és újrahasznosítás. Ebből kifolyólag folyamatosan
kutatjuk az új kapcsolatokat az e témához kapcsolódó innovációkban élenjáró gyártókkal és a
termékeiket forgalmazókkal.
Az alaptevékenység mellett továbbá, cégen belül önálló ágazattá szeretnénk fejleszteni a
magasépítést.
Ha felkeltettük érdeklődését, szívesen állunk rendelkezésére elérhetőségeinken, illetve igény
esetén személyes konzultáció keretében.
Hogy miért válasszon minket?
Mert szakmai tudásunkkal és tapasztalatunkkal, már a beruházás előkészítésének szakaszában,
díjmentesen segítünk Önnek, hogy megtalálja a legoptimálisabb műszaki megoldást a
tevékenységünkbe illő témakörben felmerülő problémájára!
A létrejövő és sikeres együttműködés reményében;

Tisztelettel:
Bobály Attila ügyvezető
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CÉGADATOK:
Név: KORRENT Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Cím: 2111 Szada, Dombtető út 4.
Telephely: 2083 Solymár, Várhegy út. 117.
Adószám: 14870734-2-13
Cégjegyzék szám: 13 09 130785
KSH szám: 14870734 4221 113 13
Regisztrációs szám: 34A34160
Bankszámla szám: K&H 10401000-50515557-51551013
TEVÉKENYSÉGEK:
Közmű és vízépítés:
(új közterületi és telepi vezetékek épületen kívül, földmunkával, helyreállítással, rekonstrukciók,
hiba feltárás és javítás)
- vízellátás kivitelezés, PE, PVC és Öv. csőanyag és idomok, oldható és hegesztett
csőkötésekkel, vízmérő aknák, tűzcsapok, szakaszoló elzárók, nyomásfokozók és egyéb ehhez
kapcsolódó gépészeti szerelések
- gázellátás kivitelezés, PE és acél vezetékek, gáznyomásszabályzó és mérő állomások
telepítése
- szennyvízcsatorna kivitelezés, műa. és betoncső vezetékek, beton és műa. tisztító aknák,
zsírfogók telepítése, átemelők szerelése
- nyílt és zárt csapadékvíz elvezető rendszerek, műa., beton és kőagyag csővezetékek, beton és
műa. tisztító aknák, iszap és olajleválasztók, csapadékvíz tározók, csapadékvíz szivárogtató –
és szikkasztó rendszerek és egyéb műtárgyak kivitelezése
Útépítési munkarészek:
- út és padkafelület vízelvezetése, nyílt és zárt folyókák, átereszek, kitorkoló fejek,
kapubejárók kivitelezése
Járda és térburkolatok kialakítása:
- kiemelt és süllyesztett burkolatszegélyek, kis és nagykő burkolatok kivitelezése
Magasépítés:
- kőműves szak- és segédmunka végzése
- száraz építészet
- hideg és meleg burkolások
- talajnedvesség elleni szigetelés
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KAPACITÁS:
Személyi állomány:
munkairányítás: - 1 fő főiskolai végzettségű, műszaki ellenőri, felelős műszaki vezetői
képesítéssel
- 2 fő technikusi végzettségű, felelős műszaki vezetői képesítéssel
- munkavégzés: - 4 fő vízvezeték és csőhálózat szerelő
- 1 fő PE hegesztő
- 2 fő gépkezelő
- 3 fő betanított csőhálózat szerelő
- 2 fő segédmunkás
A segédmunkát végző személyi állomány szükséges létszámát, a vállalások nagyságának és
ütemének megfelelően, alkalmanként alakítjuk.
-

Technikai háttér: - 2 db forgókotrógép (16t Atlas; Poclain)
- 1 db Citroen Jumper tgk. (1,5t)
- 1 db KIA Preggio tgk. (1,0t)
- 1 db Land Rover Defender tgk. (1,0t)
- 2 db Rothar légkompresszor (10 bar)
- 4 db pneomatikus útátfúró (50;75;90;110)
- 2 db Honda szivattyú (1000l/p)
- 4 db Wacker döngölő
- 2 db Lapvibrátor (200kg;600kg)
- 1 db Wacker aszfaltvágó
- 3 db Agregátor (Honda;Genses)
- 3 db Vésőgép
- 2 db Rothenberger PE tompahegesztőgép
- 1 db Elektrofitting hegesztő automata
- 1 db PTT nyomásregisztrátor
- 1 db Nyomásfokozó szivattyú
- 1 db Hegesztő agregátor
- továbbá légszerszámok, fúrógépek, hőlégbefúvók, kéziszerszámok stb.
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REFERENCIÁK
Beruházás megnevezése

Címe

Sasad Resort Lakópark

Budapest XI. ker.
Budaörsi/Rupphegyi/Felsőhatár
utak által határolt terület;
hrsz:1296/6; 1528/15-ös
ingatlanok

Pannoncom-Kábel Kft.
Telephely és Iroda építés

Nagytarcsa, Ganz Ábrahám u. 9.
hrsz:085/105

Alsónémedi, Széchenyi
István Általános Iskola
ÉGISZ Gyógyszergyár Nyrt.

Alsónémedi, Iskola u. 1. hrsz:662
Budapest X.ker. Keresztúri út. 3038.

Pannoncom-Kábel Kft.
Telephely és Iroda építés

Nagytarcsa, Ganz Ábrahám u. 9.
hrsz:085/105

Scott és Csoma szélerőmű
park

Csoma külterület

Családi ház közműellátás

Budaörs, Tárogaó u. hrsz:11116

Csörsz utcai Sportcentrum

Budapest, XII.ker. Csörsz u.

Családi ház közműellátás

Budaörs, Bányász u. hrsz:2370/1

Budafok belváros vasúti
megállóhely P+R parkoló
építés
Budafok Háros vasúti
megállóhely P+R parkoló
építés

Tárgya

Megrendelő

Telken belüli vízellátás, csapadékés szennyvíz elvezetés,
földgázellátás, pincegarázs folyókák
és olajfogók beépítése
Spanyolréti árok lefedése
Kerítés építése előregyártott
betonelemekből
Telken belüli vízellátás, csapadékés szennyvíz elvezetés,
földgázellátás
Parkoló építés, csapadékcíz
elvezetés, vízellátás
Telken belüli vízellátás, csapadékés szennyvíz elvezetés,
földgázellátás
Víztelenítési és tereprendezési
munkák, átereszek építése
Vízellátás, szennyvíz elvezetés
Telken belüli csatornarendszer
feltárási és javítási munkái

Gropius Zrt.

Pannoncom-Kábel
Kft.
Gropius Zrt.
Nobless Kft.
Gropius Zrt.
Gropius Zrt.
Veszely Zoltán
Gropius Zrt.
Racsman Dániel

Szennyvíz elvezetés

Budapest, XXII.ker.

Gropius Zrt.
Csapadékvíz elvezetés

Budapest, XXII.ker.

Családi ház közműellátás

Budapest II.ker. Harmatcsepp u.

Dél-dunántúli Regionális
Könyvtár és Tudásközpont
Dél-dunántúli Regionális
Könyvtár és Tudásközpont
Csoma 2 és Amundsen
szélerőmű park

Pécs, Universitas u.2/a
hrsz:40712/3
Pécs, Universitas u.2/a
hrsz:40712/3
Ikervár külterület

Bölcsőde és óvoda építés

Budapest, XIII.ker. Váci u. 88-90.
hrsz:25708/7

Madárhegy utca menti tömb
csatornázása

Budapest, XI.ker.MadárhegyKányakapu u.

Családi ház közműellátás

Telki, Sármány u. 19.

Gropius Zrt.
Csapadékvíz elvezetés
Térburkolat készítés, szenny-és
csapadékvíz elvezetés
Telken belüli vízellátás, csapadékés szennyvíz elvezetés
Közterületi optikai kébel alépítmény
kivitelezése
Víztelenítési munkák, átereszek
építése
Telken belüli vízellátás, csapadékés szennyvíz elvezetés,
földgázellátás
Közterületi szennyvízcsatorna
kivitelezése
Telken belüli vízellátás, csapadékés szennyvíz elvezetés,
földgázellátás

Dr. Csekő Zsolt
Gropius Zrt.
Gropius Zrt.
Gropius Zrt.
Gropius Zrt.
Tara
Ingatlanfejlesztő
Kft.
Molnár Péter
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Telken belüli csatornarendszer
feltárási és javítási munkái
Telken belüli vízellátás, csapadékés szennyvíz elvezetés,
földgázellátás
Telken belüli vízellátás, csapadékés szennyvíz elvezetés,
földgázellátás
Telken belüli vízellátás, csapadékés szennyvíz elvezetés,
földgázellátás

MÚOSZ Székház

Budapest, VI. Vörösmarty u.47.

Családi ház közműellátás

Nadap, Bem u. 23.

Kiskőrösi Közúti
Szakgyűjtemény kialakítása

Kiskőrös, Dózsa György u. 38.

Sásd Közoktatási Intézet
építése és átalakítása

Sásd, Szent Imre u.25-27.
hrsz:211

Sásd Közoktatási Intézet
építése és átalakítása
Sásd Közoktatási Intézet
építése és átalakítása
Sásd Közoktatási Intézet
építése és átalakítása
Sásd Közoktatási Intézet
építése és átalakítása

Sásd, Szent Imre u.25-27.
hrsz:211
Sásd, Szent Imre u.25-27.
hrsz:211
Sásd, Szent Imre u.25-27.
hrsz:211
Sásd, Szent Imre u.25-27.
hrsz:211

Adony Szent István
Általános Iskola bővítése és
akadálymentesítése

Adony, Rákóczi u.39. hrsz:64/3

Kőműves szakipari munkák,
vázkitöltő falazás. Talajnedvesség
elleni szeigetelés.

Gropius Zrt.

LIDL Áruház kivitelezés

Budapest III.ker. Bécsi u.325-337.
hrsz:19900/41

Közterületi csapadékcsatorna
kivitelezése.Telken belüli vízellátás,
csapadék- és szennyvíz elvezetés.

Gropius Zrt.

Lakásszövetkezet
kezelésében lévő csatorna
rekonstrukciója

Budapest, Kárász u. 6.

Csapadékvíz elvezető
rendszer fenntartási munkái
EU Pharma Kft.
Inkubátorház, Nagytarcsa
Csapadékvíz elvezető árok
felújítás
Általános Iskola
csapadékcsat bekükés
kivitelezése
Járda felújítás, zárt folyóka
építés

Budaörs,Nefelejcs,Bor,Kereszt,
Szép,Kolozsvári,Szőlő u.

Kerékpár út vízelvezetése

Budaörs, Baros u.

Beton térburkolat javítás

Budaörs, Lévai u.

Járda felújítás, zárt folyóka
építés

Budaörs, Deák Ferenc-Árpád u.

Térburkolat javítás

Budaörs, Szabadság úti lakótelep

Közterületi csapadékvíz
folyóka építése

Nagykovácsi, Medve u.

Nagytarcsa, hrsz: 0128/77
Budaörs, Szabadság u.

Munkaerő közvetítés; segégmunka
Munkaerő közvetítés; kőműves
szakipari munka
Gipszkarton, szárazépítési munkák

Fekete Károly

Gropius Zrt.

Gropius Zrt.
Gropius Zrt.
Gropius Zrt.
Gropius Zrt.
Gropius Zrt.

Hidegburkolási munkák

Működő csatornarendszer tisztítása,
hiba feltárás, javítás, tisztító aknák
vízzárózása.
Átereszek átépítése, fedlapokvíznyelők szintbehelyezése
Telken belüli vízellátás, csapadékés szennyvíz elvezetés
Lapozott nyílt árok bontása és
átépítése

Budaörs, Esze Tamás u.
Budaörs, Vasvári Pál u.

Gropius Zrt.

Madarász
Lakásfenntartó
Szövetkezet
BTG Kft.
Paralel Gépész
Stúdió Kft.
Grilgép Kft.
Grilgép Kft.

4 db csapadékcsat.bekötés építése
Térkő bontás helyreállítás, D100-as
folyóka beépítése
5 db víznyelő akna és rákötése
kivitelezése
25 m2 beton térburkolat bontása,
újra építése
Térkő bontás helyreállítás, D100-as
folyóka beépítése
Térkő bontás helyreállítás 32m2
125 m folyóka építése

Grilgép Kft.
Grilgép Kft.
Grilgép Kft.
Grilgép Kft.
Grilgép Kft.
Grilgép Kft.
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