Referenciák
Vállalkozásunk jogelődje 1992 óta foglalkozik iskolák, óvodák és egyéb középületek építőipari felújításával, korszerűsítésével.
Az elmúlt majdnem 30 év során több tucat intézménnyel volt szerencsénk együtt dolgozni.
Büszkék vagyunk rá, hogy az összes Ügyfelünk elégedett volt munkánk minőségével. Számos olyan intézmény van, amivel a
kezdetek óta együtt tudunk dolgozni.
Az alábbi munkákat fontosnak tartottuk kiemelni és referenciaként bemutatni Önnek. Reményeink szerint az alábbi
összeállítás egy átfogó képet képes adni az Ön számára és megbizonyosodhat cégünk sokszínűségéről.
Az évek során számtalan sikeres munkát elláttunk Ügyfeleink részére. Kérem tekintse át elmúlt majdnem 30 évünk néhány
projektjét.
Őszintén reméljük elnyeri a tetszését és a jövőben Önnel is együtt dolgozhatunk.
Referenciáink között a teljesség igénye nélkül az alábbi intézményeket sorolhatjuk fel:
Telepy Károly Általános Iskola és Gimnázium

Leövey Klára Gimnázium és Szakközépiskola

Lenhossék utcai Általános Iskola

Kosztolányi Dezső Általános Iskola

Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium

Weöres Sándor Általános Iskola

Zöld Kakas Líceum

Semmelweis Ignác Általános Iskola és Gimnázium

Reménység Általános Iskola

Arany János Műszaki Szakgimnáziuma

Trefort Ákoston Hét Tanítási Nyelvű Szaggimnáziuma

II. Rákóczi Ferenc Technikum

Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskolája

Giorgio Perlasca Vendéglátóipari Technikum és Szakképző

Harsányi János Technikum

Bókay János Többcélú Szakképző Intézménye

Szamos Mátyás Technikum és Szakképző Iskola

Szamos Mátyás Technikum és Szakképző Iskola Mansfeld

Than Károly Ökoiskola Gimnázium

József Attila lakótelep (négy emeletes panelházak)

Petőfi Irodalmi Múzeum

Cseppkő Óvoda

Vágóhíd utcai Óvoda IX. kerület

Fővárosi Önkormányzat Óvodája (Városliget fasor)

Saját fejlesztésű projektek: lakások, családi házak
Ezen intézményekben a legkülönbfélébb munkálatokat láttuk el, melyekből néhányat felsorolunk:
festés

mázolás

tapétázás

parketta csiszolás

térkövezés

nyílászárók cseréje

villanyszerelési munkálatok

vízszerelési munkálatok

duguláselhárítás

csőtörés megszüntetés

csővezetékcsere

vizesblokk felújítás

táblafestés, vonalazás

kerítés építés

kerítés festés és felújítás

szigetelés (Dryvit)

tetőszigetelés

burkolási munkálatok

klíma szerelés és tisztítás

falbontás és egyéb bontás

kőműves munkák

csótányírtás

vezetékek cseréje

weboldalkészítés

gázszerelés és radiátor csere

villany korszerűsítés (LED)

kapuautomatika

kamera rendszer telepítés

PVC

sportpálya vonalazás

műfüves pálya építés

…stb.
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BEMUTATÓ PROJEKT I. - SEMMELWEIS ISKOLA HOMLOKZATÁNAK TELJES FELÚJÍTÁSA
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Egyik kiemelt projektünk egy budapesti gimnázium teljes felújítása, szigetelése és festése volt. A projekt keretében több
tucat ember összehangolt kemény munkája árán határidőn belül sikerült elkészülnünk a munkával. Több ezer
négyzetméter munkaterületet sikerült magas minőségben kivitelezni. A megrendelő elégedett és hálás volt a gyors és
pontos munkavegzés miatt. Pótmunka, kijavítási kérelem a projekttel kapcsolatban nem merült fel.
A fent hivatkozott iskolában az évek során a legkülönbfélébb munkákat láttunk el ki pl.: PVC, parkettacsiszolás és
felújítás, több ezer m2 festés…stb.
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BEMUTATÓ PROJEKT II. - TELEPY ISKOLA CSŐTÖRÉS MEGSZÜNTETÉS

4

A fent bemutatott munka során nagyon gyorsan kellett reagálni szakképzett munkatársaink csapatunknak. Az iskola
főszennyvíz elvezető csöve anyagfáradság miatt kettétört. Az így kialakult szennyvízkáoszt sikerült megfeszített, gyors és
precíz munkával elhárítani. Az utolsó képen látható rendezett kialakítás hagytunk magunk mögött. A megrendelő külön
elsimerésében részesültünk a tisztán hagyott munkaterület okán. Az évek során számos hasonló munkaház hívtak minket,
ahol minden alkalommal sikeresen helytálltunk.
BEMUTATÓ PROJEKT III. - DOBOS C. JÓZSEF ISKOLA TELJES FESTÉSE
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Megtisztelő volt egy ekkora méretű munka kivitelezését elvállani. A megbízó több sikeres projekt után döntött úgy, hogy
meghív minket a pályázaton való részvételre. A legjobb ajánlatot adtuk és így megkezdődhetett a kivitelezés. Az egy
hónapos határidőből több mint 13 nap maradt hátra mikor jeleztük, hogy a projekt elkészült. Pótmunka, illetve javítási
feladatok nem merültek fel. Mint mindig a megrendelő elégedett volt a tiszta munkaterülettel, amit magunk mögött
hagytunk. Számos további munka követte.
BEMUTATÓ PROJEKT IV. - PETŐFI MÚZEUM TELJES FESTÉSE
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A Petőfi Múzeum festés projektünk azért került be a bemutatni vágyott munkáink közé, mert a múzeumi körülmények
miatt kiemelt figyelmet kellett fordítani a műtárgyak, antik bútorok védelmére. Sikerült ennek maximálisan eleget tenni és
a több hétig tartó munka alatt egyetlen műtárgy sem sérült meg. A projekt alatt szigetelési munkálatokat is elláttunk.
Továbbá a külső udvar teljes terasz részét újra kellett betonozni és burkolni, amihez engedélyköteles több tonnás darus
teherautót kellett a belső kerületi munkahelyszínre hozni.

BEMUTATÓ PROJEKT V. - BOKAY ISKOLA ALAGSOR TELJES FESTÉSE
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Az első képeken látható, hogy a munka kihívását a kiemelkedően rossz állapotok teremtették. A vállalt teljesítési idő több
mint fele a falak újraépítésével telt. Sokáig úgy tűnt a projekt csúszni fog a rendkívüli állapotok miatt. Csapatunk rengeteg
munkát fektetett a projektbe és végül sikerült határidőre elkészülni. A felmerült javítási munkákat kevesebb, mint 36 óra
alatt pótoltuk így a megrendelő óriási elégedettségére egy újabb sikeres projekttel bővült munkáink tárháza.
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BEMUTATÓ PROJEKT VI. - JÓZSEF ATTILA LAKÓTELEPI TÁRSASHÁZ TELJES SZIGETELÉSE ÉS FESTÉSE

Rekord idő alatt, mindössze 3 hét alatt sikerült ezt a József Attila lakótelepi társasházi felújítási munkálatot befejezni.

BEMUTATÓ PROJEKT VII. - ÓVODAI UDVAR TELJES TEREPRENDEZÉSE, GAZTALANÍTÁSA
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A projekt kihívását a szűkös határidő jelentette. A teljes udvaron egyetlen hévége alatt kellett terep rendezést csinálni és a
gazt eltűntetni. Csapatunk szereti a kihívásokat ezért nagy erőkkel vetettük bele magunkat a munkába. A végeredmény
pedig magáért beszélt.

BEMUTATÓ PROJEKT VIII. - BESZAKADT TÉRKŐ KIJAVÍTÁSA
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A fenti projektnél szintén a gyorsaság került hangsúlyba. Mindössze 48 óra leforgása alatt sikerült egy több mint 30 méter
hosszú járda teljes beszakadt térkövezését kijavítani.

BEMUTATÓ PROJEKT IX. – JÁTSZÓSZOBA BEÁZÁS (CSŐTÖRÉS) MEGSZÜNTETÉSE

Ennél a projektnél még kevesebb időnk volt, mint szokott. Mindössze egy nap alatt szüntettük meg a beázást az óvodai
játszószobában.

BEMUTATÓ PROJEKT X. – VECSÉSI IKERHÁZ ÉPÍTÉS

A fent látható vecsési ikerház is csapatunk által készült el.
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BEMUTATÓ PROJEKT XI. – PESTSZENTLŐRINCI HÁZ ÉPÍTÉS

A fent látható vecsési ikerház is csapatunk által készült el.

BEMUTATÓ PROJEKT XII. – PESTI ÚSZODA REFLEKTÓR KORSZERŰSÍTÉS
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A fent látható projekt azért fontos számunkra, mert a régi elavult és nem energiabarát reflektorokat sikerült lecserélni új,
modern LED fényforrásokra, amik jobb fényforrást nyújtanak tized annyi áramfogyasztás mellett. A reflektorok mellett a
vészkijáratot jelző fényforrásokat is cseréltük. Az évek során számos hasonló projektet vittünk sikerre.

BEMUTATÓ PROJEKT XIII. – PESTI ÓVODA HOMOKOZÓ KORSZERŰSÍTÉS

Ebben a projektben a megrendelő óvoda gyerkőcei részére anyagárban készítettünk egy új, modern játszó alkalmatosságot.
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BEMUTATÓ PROJEKT XIV. – CSEPELI SZAMOS (MANSFELD) ISKOLA DUGULÁSELHÁRÍTÁS

A képeken is tisztán látható, hogy egy igen komoly dugulást kellett megszüntetni. Ehhez komolyabb segítségre volt
szükségünk. A segítséget a képen látható több tonnás szippantó autóban találták meg munkatársaink. Sikeresen
elhárítottuk a dugulást és megelőztük a komolyabb károk kialakulását.

BEMUTATÓ PROJEKT XV. – VÁROSLIGET FASORI ÓVODA PVC CSERE
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A képeken látható PVC burkolat cserét szintén egyetlen hétvége alatt vittek véghez szakértő munkatársaink.

BEMUTATÓ PROJEKT XVI. – CSEPELI PETŐFI TÉRI SZAMOS ISKOLA HOMLOKZAT FELÚJÍTÁSA
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BEMUTATÓ PROJEKT XVII. – GIORGO PERLASCA ISKOLA PARKETTA FELÚJÍTÁSA

A nevezett iskolában végeztük el az összes tanterem parkettájának csiszolását. Határidőre elkészültek munkatársaink és a
megrendelő rendkívül elégedett volt munkánk minőségével.

BEMUTATÓ PROJEKT XVIII. – GIORGO PERLASCA TORNATEREM PVC LERAKÁS VONALAZÁS
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Munkatársaink a képen látható tornatermet egyetlen hétvége alatt alakítottak ki. A megrendelő hihetetlenül elégedett lett
a végeredménnyel. Ezen munka hatására vitték jóhírünket a szakmába, ami által további tornatermeket tudtunk hasonló
minőségben kivitelezni.

BEMUTATÓ PROJEKT XIX. – DOBOS C. JÓZSEF PARKOLÓ TÉRKÖRÁCS LERAKÁS
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BEMUTATÓ PROJEKT XX. – BUDAPESTI ÓVODA UDVARI FAL JAVÍTÁS ÉS FESTÉS

Fent látható munkánknak nem a megrendelők, hanem az óvoda apró lakói a gyerekek örültek a legjobban. Hálásak
vagyunk a lehetőségért, hogy hozzájárulhattunk az óvodai hangulat emeléséhez.

BEMUTATÓ PROJEKT XXI. – DOBOS C. JÓZSEF TANTEREM FALAZAT JAVÍTÁS
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Nem lehetséges harminc év munkáját néhány képpel alaposan bemutatni, mégis remélem, hogy sikerült betekintést adnunk
vállalkozásunk munkáiba és szellemiségébe.
Tisztelettel,
Mezei-Rácz János
ügyvezető
MRJ 92 Trade Kft.
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