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Nagyon sok esetben szájról szájra 
terjedve kapunk újabb és újabb 
kivitelezési felkéréseket. Ez is 

bizonyítja, hogy megrendelőink elége-
dettek az általuk már használatba vett 
építményeikkel. Ezt csak minőségi 
szerkezetelemekből, megfelelő mérnö-
ki tudással megtervezett, szakszerűen 
összeállított munkáinkkal érhettük el. 

A minőségre törekvés mint célki-
tűzés a vállalat szlogenjében is meg-
fogalmazódik: „A minőség még sokáig 
megmarad, amikor az árat már rég el-
felejtették.” /Harry Gordon Selfridge/

Az elmúlt években alapvetően a 
mezőgazdaság területéről kaptunk 
megkereséseket, melyeknek köszön-
hetően építettünk számos sertésólat, 
juh- és tehénistállót, ahol megtanul-
tuk, hogy alaposan fel kell mérnünk 
és figyelembe kell vennünk megbízó-
ink elvárásait, melyek egyértelműen 
alkalmazkodnak az épület betöltendő 

szerepéhez, valamint az ott elhelyez-
ni kívánt állatok tartásához szükséges 
technológiához. Építettünk több ter-
ménytárolót, raktárépületet, géptá-
rolót, komposztáló csarnokot, ahol 
szintén nagyon fontos a beruházóval 
való pontos igényegyeztetés, hiszen 
nem mindegy, hogy egy géptárolóban 
milyen méretű gépekkel szeretnének 
mozogni, egy terménytárolási funkció-
kat betöltő épületben milyen terményt 
kívánnak elhelyezni, és annak be- és 
kitárolását, esetleg szellőztetését mi-
lyen technikai, technológiai megoldás-
sal képzelték el. 

Az ipari területekben és az egyedi 
szerkezetekben is otthon vagyunk, 
legyen szó különböző funkciókat be-
töltő üzemi csarnokokról, autószalon-
ról vagy raktározási célú épületekről. 
Egyedi szerkezetek esetében építet-
tünk már úszóművet, hirdetési és vi-
lágítási oszlopokat, bevásárlóközpon-

toknak teljesen egyedi tetőszerkezete-
ket, hogy csak a legkülönlegesebbeket 
említsük.

A gyártás és építés mellett cégünk 
vállalja engedélyes tervek, kiviteli és 
gyártmánytervek készítését, már elké-
szült tervek kivitelezését, a Megren-
delők elképzelésének megvalósítását 
tervezéstől egészen a kulcsátadásig, 
akár kompletten is.

Várjuk megkeresését, hogy Ön 
lehessen az újabb elégedett Bé-
ker-Váz-épület-tulajdonos!

Keressen minket bizalommal, hi-
szen, ahogy vállalatunk jelmondata is 
hűen tükrözi:
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