BERGER ÉPÍTÉSI
RENDSZER

Tisztelt Kolléga,
Mint arról a szakmai hírekből értesülhetett,
a Beregszászi Gerendaházak az elmúlt évben jelentős
változáson ment keresztül: 2017-ben egy nagy
technológiai beruházással létrehoztuk hazánk –
és a Kelet-közép európai régió – legnagyobb kapacitású
készház elemgyártó üzemét. Nevünk mostantól
BERGER Házak Zrt. Engedje meg, hogy röviden
bemutassuk megoldásainkat, melyekkel az
Ön tevékenységét és üzleti eredményességét
is támogatni tudjuk.
A BERGER nagypanelos rendszerrel a tapasztalatok
alapján a szerkezetépítés a fém- és a favázas helyszínen
szerelt technológiákhoz képes 70%-kal,
a hagyományos falazott technológiákhoz képest
90%-kal gyorsabban halad.
Vállalatunk a BERGER rendszer kivitelező partnerei
számára folyamatos műszaki támogatást,
gyártmánytervezési szolgáltatást, üzemi konzultációt,
szállítási, valamint igény szerint szerkezetépítési
műszaki vezetést és/vagy komplett szerelési
szolgáltatást is nyújt.
Üzemünk a Polgári Ipari Parkban, az M3-as
autópálya 174-es km-énél található.
Épületünkben mintegy 4000 nm-en folyik a termelés,
illetve irodáinkban közel 30 kolléga dolgozik azon,
hogy megfelelő előkészítéssel kiváló minőségű
termékek szülessenek.
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Kilenc érv a BERGER
rendszer mellett
1.	Dedikált ügyfélkapcsolatot biztosítunk
minden megrendelőnknek
2.	Műszaki támogatást nyújtunk a tervezéstől
a kivitelezésig
3.	Jól ütemezhető, átlátható folyamat
mentén dolgozunk
4.

Egyedi igények kiszolgálását biztosítjuk

5.	Természetes alapanyagokat használunk,
fenntartható építőipari technológiát szolgáltatunk
6.	A szerkezeti elemek időjárástól függetlenül,
ellenőrzött körülmények között készülnek el
7.	A munkaterületen töltött időt radikálisan
csökkentjük – Partnereink felvonulási és járulékos
költségeit kontroll alatt tartjuk
8.	A befejező szakipari munkákat nagyban
megkönnyítjük az erre előkészített panelekkel
9.	Egységnyi idő alatt 2-4x több projekt bonyolítását
tesszük lehetővé, így Partnereink üzleti
eredménye nagyságrendekkel növekszik
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Favázas nagypaneles
technológiánk
Favázas nagypaneles technológiát alkalmazunk,
melynek alapja a Weinmann komplett CNC vezérlésű
rendszere. A gerendák megmunkálását, az összes
csomópontot és illesztést számítógép vezérlésű
szabászgéppel végezzük.

A gerendaváz megalkotására ausztriai forrású
CE minősített KVH gerendákat alkalmazunk
160-200-240-es keresztmetszettel.
A gerendaváz palánkolására a megrendelői igényeknek
megfelelően EGGER OSB vagy KNAUF nagy szilárdságú
gipszrost építőlemezt alkalmazunk.
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Számítógépvezérelt gyártás
A gerendaváz összeszerelése szoftveresen
meghatározott pontokon és módszerrel kiváló
minőségű Rothoblaas kötőelemekkel történik.
Az esetek többségében a paneleket befújt,
garantáltan hézagmentes cellulóz szigeteléssel
töltjük ki a terveknek megfelelő testsűrűséggel.
A szigetelésfújó berendezésünk alkalmas a cellulóz
mellett fagyapot vagy akár üveggyapot befújására.
Igény szerint alkalmazunk szálas hőszigetelő
anyagokat is.
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Rugalmas műszaki tartalom
A falak és födémek kialakítása során a különböző
rétegrendekhez, szükség esetén, Dörken és Rothoblaas
szalagokat és fóliákat alkalmazunk párazárásra vagy
párafékezésre.
Az elkészített falakba a gyártás során a hőszigetelésben
elhelyezzük az erős- és gyengeáramú szerelvények
dobozait, valamint a szükséges keresztmetszetű
kábelcsatornákat.
A falakra az üzemben igény szerint szintén automatikus
tűző-berendezéssel rögzítjük a belső- vagy a külső
oldalra szükséges további gipszkarton vagy homlokzati
hőszigetelési rétegeket. Üzemi körülmények között
a STEICO vakolható fagyapotos rendszere helyezhető el
a jelenlegi rendszerben.
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Igény esetén
nyílászáró beépítés
Az elkészült falakba üzemi körülmények között
– amennyiben a vevőnk nem a helyszínen szeretné
beépíteni – szakszerűen beépítjük a nyílászárókat
és akár az árnyékolás egyes elemeit is.
Saját beszállítói körünkből fa, műanyag
és alu-fa/alu-műanyag nyílászárókat
is költséghatékonyan tudunk kínálni.

Építésre kész átadás
Partnereink az elkészült fal, tető és födém szerkezeti
elemeket kamionra rakva, üzemünkben vehetik át.
A panelekhez minden szükséges, méretezett, tanúsított
segédanyagot és kötőelemet a gyártmány mellé
csomagolunk.
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Rétegrendjeink
Jelenlegi több, mint 90 rétegrendet tudunk kezelni
a legváltozatosabb igényeknek megfelelően.
A szerelt építés nagy előnye, hogy a legkülönbözőbb
statikai, energetikai és akusztikai igényeknek a kellő
méretezéssel könnyen meg lehet feleleni.

ÉPÍTÉSZ TERVEK MEGKÜLDÉSE

ÁRKALKULÁCIÓ

Együttműködés
Partnereink számára a beérkezett építész tervek
alapján az általa választott szolgáltatási szinten
(termelés-szállítás-szerkezetépítés) 5-10 napon belül
árkalkulációt készítünk. Ennek elfogadása esetén
kezdődik a műszaki előkészítés. Partnerünk kijelölt
munkatársával egyeztetésre kerül a rétegrend és
csomópontok mellett az összes előre szerelhető
fázisnak megfelelő műszaki tartalom – védőcsövek,
gépészeti elemek és -áttörések, stb. A folyamatban
végig támogatást nyújt a belsős szerkezeti és gépész
tervező csapatunk.
Ezek alapján készítünk gyártmánytervet, rendeljük meg
hozzá az esetleges speciális anyagokat és helyezzük
el a projektet a gyártási programban. Az elkészült
gyártmányterveket átadjuk ellenőrzésre partnerünknek,
és annak végleges visszaigazolása és aláírása után
adjuk gyártásba.
Az elkészült szerkezeti elemeket kamionra rakva adjuk
át kivitelezésre partnereinknek.

MŰSZAKI ELŐKÉSZÍTÉS

GYÁRTMÁNYTERVEZÉS

JÓVÁHAGYÁS

GYÁRTÁS

ÁTADÁS
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költségeit kontroll alatt tartjuk

3.	Jól ütemezhető, átlátható folyamat
mentén dolgozunk
4.

Egyedi igények kiszolgálását biztosítjuk

5.	Természetes alapanyagokat használunk,
fenntartható építőipari technológiát szolgáltatunk

Legyen Ön is a rendszerpartnerünk, és érjen
el nagyobb eredményt kevesebb energiabefektetéssel!
Várjuk jelentkezését! Szívesen látjuk üzemünkben
egy találkozóra, hogy bővebben egyeztethessünk
az együttműködésről!

Üdvözlettel,
Beregszászi Pál
BERGER Házak Zrt.
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