Szolgáltatásaink

Tisztelt Partnereink és leendő Partnereink !
A megváltozott körülményekre való tekintettel ajánljuk fel az alábbi szolgáltatásainkat, irodákban, üzemcsarnokokban, melyek nagy valószínűséggel csak a termelés
leállásával végezhetők el. Természetesen az Önök által meghatározott higiéniai-egészségügyi és munkavédelmi szabályok betartásával!

I.

Clean Gate
Tiszta jármű, tiszta ügy

Fertőtlenítő beléptető kapuk telepítése
- Gépjármű (kamionok) fertőtlenítésére alkalmas beléptető kapu
- Személyi fertőtlenítő kapu (teljes test ruházat)
- A cipőtalp fertőtlenítő szőnyeget is beépítjük!

II.

Sun-Lock

Ahol árnyék van, ott fény is!
Árnyékolunk A-tól Z-ig!

Árnyékolástechnika
A tökéletes komfort és munkavégzés titka az
árnyékoló megoldások megfelelő kombinációja. Az, hogy napszakonként mennyi fénythőt engedjünk irodákba, üzemcsarnokokba
a hatékony munkavégzés érdekében arra
széles lehetőséget biztosítanak a jelenleg
rendelkezésünkre álló technológiák. Egyes
konstrukciók az igények szerint mechanikusan, távirányítóval vagy okos telefonnal is
működtethetők.
- Kézi vagy motoros roletták, szalagfüggönyök, sávrolók kialakítása, zsaluziák, motoros reluxák,
- Tetőtéri ablakok, tetőtéri és vízszintes
ablakok (magas belmagasságú bevilágítók) árnyékolása.
- Naphálók, napvitorlák, napellenzők elkészítése megtervezése.
Referenciák: iData irodaház Bp, HILTI szerszámgyár, Katona József Múzeum

UV-Stop

Ahol a klimatizálás drága,
ott kerülünk mi jó árba!

Szolár
- Speciális szolár (HŐ és fényvédő fóliák)
többféle színskála, az áttetszőtől az ezüst
tükrösig (ez a legnépszerűbb).
Típusok: Hanita (izraeli), Lumar, Skyfol
2008-ban egy létragyártó új üzemcsarnokában a nyári hőségben leállt a termelés a
gépek túlmelegedése miatt, napi szinten
milliós árbevétel kiesést okozva ezzel a
vállalatnak. Gyors és hatékony megoldásra
volt szükség. A klimatizálás hosszadalmas
kivitelezést igényel és 12.000 négyzetméteren jelentős beruházást is... A mi speciális hővédő fóliánk mellett döntöttek. Az
ablakokra helyezett fóliákkal jelentős mértékben tudtuk csökkenteni a hőátbocsátási tényezőt, így azonnal újraindulhatott
a termelés. Köszönhetően a mi megoldásunknak, partnerünk időt és pénzt takarított meg.
- Páncélfólia 100-300 mikron vastagságú
MABISZ minősített. A 300 mikron vastagságú már kisebb kaliberű fegyverből származó golyót képes megállítani, lassítani.

III.

IV.

Mul-T-Lock

Kérem, vigyázzanak az ajtók záródnak!

Zárástechnika
- az izraeli zárrendszer
- Azonos zárlatú konstrukció: Praktikus
és tűzoltósági szempontokat figyelembe
véve célszerű egy kulccsal nyitni-zárni az
üzemcsarnok összes ajtaját. Mul-T-Lock /
Lásd az ábrát /
- Fő és vezérkulcsos rendszerek kialakítása,
speciális mágneskártyás, banktechnológiás kódkártyával másolható (másolásvédett és szabadalmaztatott) profilrendszer,
melyet lakatok programozásával (konténerzárak) is ki lehet egészíteni.
- Ajtó és olajfékek, csukódás sorrendszabályzók
- Speciális hevederzárak 1 és 2 szárnyú ajtókra, ablakokra, erkélyajtóra.
- Speciális Fix és Detektív rácsrendszerek
szerelése, telepítése

Nyílászárók

Hogy NE ajtóstól rontsanak a házba!
Hong Kong-ban az utcát hűtik,
Magyarországon az utcát fűtik!

Nyílászárók
- Egész egyszerűen nyílászárók cseréje,
korszerű alacsony „K” értékű nyílászárók amelyek magas követelményeknek is
megfelelnek. Akár RAL szabvány szerinti
beépítéssel!
- Nyílászáró csere és az árnyékolás technikai csomagok akár 55%-os vissza nem
térítendő támogatás is igényelhető (KKV
szektor) ezekre a munkákra 2020. április
30-ig, amennyiben együtt kívánják megcsináltatni a kettőt. Pályázati azonosító:
Ginop-4.1.4.-19 Pályázat tanácsadó: Lukovszki János +36 70/776-4010.
- Műanyag nyílászárók (Salamander, Rehau)
- Alumínium nyílászárok, hőhídmentes
profil ( 75mm és 90mm vastagságban)
- Golyó és lövedékálló páncélajtók (MABISZ) minősítéssel. Alapesetben 39 decibel hangszigetelési tényezővel.
- Tűzgátló ajtók.

V.

VI.

Rock Safety
Munkavédelmi eszközök
- Kesztyűk és maszkok forgalmazása.

Amennyiben szolgáltatási csomagjaink felkeltették
érdeklődésüket, kérje ajánlatunkat!

Vörös Tamás

ügyvezető
Tel.: +36 20 9 289 025
E-mail: zarcenter@gmail.com

Orosz László

műszaki vezető
Tel.: +36 70 5 480 009
E-mail: sunlocknyilaszaro@gmail.com

Cégnév: Sun-Lock ZÁRCENTER Kft.
Cím: 6000 Kecskemét Március 15. u. 2.
Adószám: 11579410-2-03

