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Cégbemutató 

 

Cégünkről: 

 

A VIRON Korlátolt Felelősségű Társaság budapesti székhelyű, mely 2005 év végén alakult meg azzal a 
céllal, hogy magas szinten szolgálja ki a leendő üzleti partnereit.  
A cég vezetője egyben tulajdonos is. Munkatársaink magasan képzettek, nagy szakmai tapasztalattal 
rendelkeznek. 
(villamosmérnök,villanyszerelő,kábelszerelő,kábelhibahely mérésvezető,érintésvédelmi 
vizsgáló,kisfeszültségű kábelszerelő,nagyfeszültségű kábelhibahely mérésvezető,lakatos,technikus) 
 
A VIRON Kft úgy dolgozik, hogy neve garanciát jelentsen megrendelőinek. 
Szakmai tevékenységünk széleskörű: erős és gyengeáramú villanyszerelés,a lakások,irodák,üzletek 
felújításától a karbantartásig az építés szervezésen a családi házak építésén át, a teljes körű generál 
kivitelezésen át minden igényt kielégítünk. 
 

Üzletpolitikánk: 

 

A VIRON Kft filozófiája a korrekt,határidőre magas minőségben elvégzett munka,minden szakmára kiterjedő 
lelkiismeretes műszaki ellenőrzés,jól előkészített műszaki előkészítés. Kiemelt hangsúlyt fordítunk a pontos 
kiemelkedő minőségű munkavégzésre,valamint ügyfeleink magas színvonalú kiszolgálására. 
 

Erős- és gyengeáram: 

 

Erős- és gyengeáramú hálózatok kiépítésével foglalkozunk,  szakirányú végzettséggel rendelkező 
szakembereink vannak, és szükség esetén alvállalkozói kapacitással dolgozunk. 
Tevékenységeink: 
• erősáramú földkábel szerelése, kiépítése és fektetése, közmű kiváltása 
• közvilágítási hálózat tervezése, kiépítése, javítása és karbantartása 
• mérőhelyek kialakítása, áramszolgáltatói ügyintézés 
• karbantartási munkálatok 
• érintésvédelmi, villámvédelmi munkálatok 
• számítógépes hálózatok kiépítése 
• beléptető és biztonságtechnikai rendszerek kiépítése 
• lakások, lakóparkok, üzletek villanyszerelése 
• érintésvédelem tűzrendészeti felülvizsgálat 
• irodák, gyárak, üzemek villanyszerelése 
• épületek földmunkái, sávalapozás, kertek, parkok földmunkái, árokásás és közművek földmunkái, 

oszlopalapok fúrását 
• emelőkosaras munkálatok végzése,gallyazás,közvilágítási lámpatestek cseréje...stb. 
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Referenciák: 

 

• Közvilágítási helyreállítás: (Budapest egész területén) 
XII. Szilágyi Erzsébet fasor,Törpe u.- Zsámbéki u.,XIV. Ajtósi Dürer sor,XIII. Teve utca ,Párkány 
u.,Reitter F. u.,XVI. Enikő u.,XV. Erdőkerülő u.,XI. Bartók Béla út,XIX. Mátyás király u.,IX. Boráros tér 
….Stb. 

 

• Fali és oszlopcsatlakozók cseréje,javítása,áthelyezése: (Budapest egész területén) 
XX. Határ út, XIII. Szent István park,IV. Bercsényi u., X. Zsombék u.,XIII. Véső u.,XV. Erdőkerülő 
út,IV. Megyeri út, XVIII. Margó Tivadar u., X. Jászberényi út, VI. Nagymező u.,III. Árpád fejedelem 
út,Búza u……Stb. 

 

• Telefon fülkék elektromos szerelése: (Budapest egész területén) 
XX. Baross u., I. Színház u., XIX. Szigligeti út,XIX. Táncsics M. u.,XI. Bartók B. út,Etele út,VII. Dózsa 
Gy. út,XXIII. Dinnyehegyi út. Újtelep út sarok ….Stb. 

 

• Oszlopvizsgálat (Oszlopok ultrahangos falvastagság mérése)  
Budapest egész területén 
 

• Érintésvédelmi felülvizsgálat Budapest területén 
 

• Közvilágítási oszlopok ajtópótlási-javítási és egyéb lakatos szakipari feladatok elvégzése 
 

• BKV. ZRT -Felsővezeték tartó oszlopok lábazat javítása 
 

• BKV ZRT- Nem használt oszlopok bontása  
 

• BKV ZRT- Forgalomtechnikai tartószerkezetek korrózióvédelme 
 

• KÉSZ Kft - Budapest Marriott Hotel villanyszerelése 
 

• Generál kivitelezési munkáink: 
XIII. ker. Tüzér u.4 (22 lakásos társasház)  
XIII. ker. Teve u. 25 (62 lakásos társasház) 
XIII. ker. Fáy u. 1/B (Big Ben irodaház) 
XII. ker. Kisbuda Center Irodaház 
XIII. ker. Forgách köz (25 lakásos társasház) 

      VIII. Heim Pál Gyermekkórház teljes szintek átalakítása,felújítása 

• Reklámtáblák beüzemelése: 
Budapest egész területén 

 

Megrendelőink: 

 

• Budapesti Dísz-és Közvilágítási Kft.  

• Kemotron Kft 

• Elektro-Szolg 98 Kft 

• Copf Kft 

• Heim Pál Gyermekkórház 

• Észak-Budai Zrt 

• Budapest Közút Zártkörűen Működő  
Részvénytársaság 

• KÉSZ Kft 

• Vialux Kft 

• Magánszemélyek 
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Elérhetőségek: 

Cím:1139 Fáy u. 1/B 
Tel.:06/1/4120-294 
Fax:06/1/270-3856 
E-mail: info@vironkft.hu 
E-mail: vironkft@gmail.com 
Web: www.vironkft.hu 
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