GPE Klímatechnika bemutatkozó

GasParts-Europe Kft. története
(rövidítve: GpE Klímatechnika)
• Társaságunk alapításának éve: 1998
• 1998-ban családi vállalkozásként indult, mely csaptelepek gyártásával és
exportálásával foglalkozott, illetve épületgépészeti tervezéssel (klíma-, légtechnika).
• 2005 óta foglalkozunk klíma- és légtechnikai kivitelezéssel valamint folyadékhűtők, fan-coil rendszerek telepítésével mind a lakossági, mind az ipari
szektorban. Vállalkozásunk gyors fejlődése, a magyar gazdaság rohamos
átalakulása és a megváltozott piaci környezet szükségessé tette a cég tevékenységének bővítését.
• 2006-ban megkezdtük kereskedelmi tevékenységünket, az LG Magyar Kft.
hivatalos partnereként.
• 2008-ban az LG márka mellett társaságunk a Haier, Airwell, Midea, Daikin
klímaberendezések egyik jelentős magyarországi forgalmazójává vált.
Folyadékhűtő és fan-coil kínálatunkat kibővítettük a Ciat, Blue-Box, Airwell
és Daikin márkákra. 2008-ra az alkatrészek biztosításától a kész rendszerek
szállításáig képesek vagyunk partnereink támogatására a klíma- és légtechnika területén.
• 2009-ben a klímatechnikai és a fan-coil rendszerek terén szerzett tapasztala
tainkat és tudásunkat felhasználva, elkezdtük a levegő-vizes hőszivattyús
rendszerek (Daikin Altherma, LG Therma-V, Mitsubishi Zubadan) betervezését és kivitelezését.
• 2009-ben cégünk kereskedelmi részlege a Haier klíma-készülékek magyarországi központi képviselete lett, Haier Magyarország néven (www.haier.hu).
• 2010-ben LG kiemelt márkaszerviz lettünk, így még nagyobb biztonsággal
állhatunk partnereink mellett egy esetleges meghibásodáskor valamint az
alkatrész kiszolgálási idő jelentősen lecsökkenthetővé vált.
• 2011-ben Daikin - McQuay Magyaroszág Kft. disztribútori rangba
emelte cégünket.
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Tevékenységünk:
Cégünk tevékenysége a klíma- és légtechnika szinte minden szegmensére
kiterjed, hűtéstechnikai berendezések forgalmazásától kezdve a hőszivattyúkig, ezek telepítéséig, javításáig és karbantartásáig.

Cégfilozófiánk:
Számunkra Partnereink és Ügyfeleink maximális elégedettsége
az első. Célunk, hogy Partnereinkkel hosszútávon tudjunk együttműködni, továbbá az általunk képviselt világszínvonalú klímaberendezésekkel és megbízható szakmai tevékenységgel hatékonyan
járuljunk hozzá Partnereink sikeréhez.

Termék-forgalmazás, termék-képviselet:
Társaságunk több jó nevű nemzetközi márka termékeit forgalmazza és telepíti.
Berendezéseink nagy részét partneri hálózatunkon keresztül, nagyobb megbízások
esetében önállóan forgalmazzuk.
Kereskedelmi Partnereink felé nyújtott szolgáltatásaink:
• Műszaki háttértámogatás
• Kereskedelmi támogatás
• Megfelelő raktárkészlet
• Szervizháttér
• Garancia

Hűtéstechnológiai szerelés:
Berendezéseink telepítését szakképzett, Zöld és Sárga Kártyával rendelkező hűtésszerelő kollégáink végzik, mérnöki háttértámogatással, az egész ország területén.
Kivitelezéseinkhez használt minőségi anyagokkal és szaktudásunkkal biztosítjuk
az általunk szerelt rendszerek megbízható működését és a minőséget.

Légtechnikai szerelés:
Nagyobb megbízások esetében a klímatechnikai szerelés mellett a légtechnikai
kivitelezéseket is vállaljuk saját vagy a megrendelőtől kapott tervdokumentációk
alapján.

Üzembehelyezés:
A gépek biztonságos működéséhez szükséges és elengedhetetlen a gépészeti kivitelezés minden részletének ellenőrzése, melyet az üzembehelyezések alkalmával
végzünk és beüzemelési jegyzőkönyv formájában dokumentáljuk. A beüzemelési
jegyzőkönyv a jótállás feltétele.
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Főbb referenciák:
• Önkormányzat, Budafok
• Önkormányzat, Szigetszentmiklós
• Maláj Nagykövetség, Budapest
• Koreai Nagykövetség, Budapest
• Budapesti Corvinus Egyetem
• FŐTÁV ZRT, Budapest
• Lakóparkok, Biatorbágy
• Peugeot Máté, Siófok
• Wunderlich Pincészet, Budaörs
• Iparművészeti Múzeum (speciális raktárhűtés, műkincsvédelem)
• Coral Tours, Budapest
• Magyar Ingatlanfejlesztő Zrt. Budapest
• Szerencsejáték Zrt. Budapest
• Budai Középiskola, Budapest
• Európa 2000 Középiskola, Budapest
• Millpress Nyomda, Dunaújváros
• Tesco üzletek, Szeged
• McDonald’s éttermek, országos
• Országos Gyógyszerészeti Intézet, Budapest
• Bor Hotel, Badacsonytomaj
• Alle Bevásárlóközpont, Fresh Optical, Budapest
• Családiház Tinnye (hőszivattyú)
• Bia TV (szerver), Biatorbágy
• BME D ép. Épületgépész Tanszék, Budapest
• BME V1 ép., Nagyfesz. labor, Budapest
• Mátraszentlászló, családi ház
• Általános iskola, Balkány
• Irodaház, Nagytarcsa
• Eiffel iodaház ( AXN stúdió és szerver hűtés, Master Card szerver,
Agoda szerver,...), Budapest
• Bartók Ház (HP szerverek), Budapest
• SOTE, Budapest
• NAGÉV Horganyzó üzem / Irodaépület, Ócsa
• Driving Camp - Zsámbék
• Paksi Atomerőmű Zrt - Paks
• Bosch - Bp.
• Bosch - Miskolc
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