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KRAFT FM MÁR  
A KIVITELEZÉSBEN IS!
ADJA EGY KÉZBE,  
BÍZZA A SZAKÉRTŐRE!



2007 ·Az első üzemeltetési projekt elnyerésével a Kraft Groupon belül önálló vállalatként
megalakul a Kraft FM Kft.

2017 ·M-Files dokumentum kezelő rendszert kezdünk használni.·Az év Facility Management verseny nyertesei lettünk.

2016 ·Bevezetjük a VDI 6022 irányelv szerinti légtechnikai üzemeltetést.

2021 ·1 → 50 projekt 
Szakembereink megbízható és professzionális munkavégzésének köszönhetően 
jelenleg szinte a teljes üzemeltetési portfóliónkon folyamatosan kivitelezési 
megbízásokat nyerünk el.·Energiairányítási rendszerünk MSZ EN ISO 50001:2019 tanúsítványt kap.

2019 ·Minőségirányítási rendszerünk MSZ EN ISO 9001:2015 tanúsítványt kap.·Környezetközpontú irányítási rendszerünk MSZ EN ISO 14001:2015 tanúsítványt kap. ·Munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszerünk 
MSZ ISO 45001:2018 tanúsítványt kap.

2012 ·Az év Üzemeltetője versenyen II. helyezettek lettünk.

2015 ·Néhány projektünkön elkezdjük használni a saját fejlesztésű CAFM rendszerünket.

2014 ·A már üzemeltetett épületeinkben kivitelezési megbízásokat is kapunk.

2018 ·A kivitelezés területén jelentős növekedés indul el, egyre nagyobb számban kapunk
megbízásokat új épületeken is.·Önálló szervezeti egységként létrejön a kivitelezési üzletág.·CAFM rendszert központilag is bevezetünk.

Szolgáltatási portfóliónkat folyamatosan fejlesztjük és bővítjük a minél szélesebb körű és 
szegmensekre fókuszált igények kiszolgálásának maximális figyelembevételével. Kiváló 
szakembereink magasan képzett munkatársaink irányításával minden terhet levesznek 
megbízóink válláról.
Szakembereink folyamatos képzésével és fejlesztésével, globális, nemzetközi alapokra 
helyezett szaktudásával mára már a kivitelezéssel együtt biztosítjuk a komplex 
szolgáltatásokat megrendelőink számára.

Kisebb-nagyobb építkezések, átépítések, bővítések és felújítások kivitelezésének 
lebonyolítására, eseti, fit-out munkák esetében forduljon bizalommal az ingatlanok 
műszaki működését átfogóan ismerő, a funkcionális igényeket jól átlátó, speciális 
szaktudással rendelkező csapatunkhoz!

A Kraft FM Kft. Magyarország országos lefedettségű, több évtizede folyamatosan 
fejlődő, egyre szélesebb ügyfélkört kiszolgáló üzemeltető vállalata, amely mára már  
a kivitelezés területén is megbízható és szakértő partner.

A KRAFT FM SZÜLETÉSE ÉS NÖVEKEDÉSE  
A KIVITELEZÉSI ÜZLETÁG FEJLŐDÉSE

ÉPÍTKEZIK, ÁTÉPÍT, FELÚJÍT, BŐVÍT, CSERÉL, 
BONT... ADJA EGY KÉZBE, BÍZZA A SZAKÉRTŐRE! 

KIVITELEZÉSI MUNKÁK
Hőtermelő, központi hűtő berendezések, légtechnika, szűréstechnika, építőmesteri-  
és belsőépítészeti munkák, nyílászárók beépítése, világítástechnika, irányítástechnika, 
leadó- és elosztó berendezések, automatika és szabályzó elemek telepítése; 
tartószerkezetek, csővezetékek, szerelvények szerelése; nyomáspróbák, festés, 
szigetelés, kemény burkolás, beüzemelés, beszabályozás, megvalósulási  
tervek készítése.

PROJEKT MENEDZSMENT
Művezetés, építésvezetés, szakági koordináció, FMV, bejutás szervezés, 
kockázatelemzés, munkavégzési engedélyek beszerzése, őrzés biztosítása, 
megvalósulási tervek készítése, garanciamenedzsment, hatósági engedélyeztetés, 
kiviteli terv készítése, műszaki felmérés, anyagjegyzék készítése és ellenőrzése, 
beszerzés, állagfelmérés.

TERVEZÉS
Projekt, engedélyeztetési, kivitelezési tervek készítése, költségszakértés, 
költségbecslés, tervezői művezetés, LEED / BREEAM / WELL tanúsításban 
közreműködés.
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KRAFT FM KFT. 
1139 Budapest, Pap Károly u. 4-6. 
 
9027 Győr, Tibormajori út 35.
9027 Győr, Puskás Tivader u. 8.
7624, Pécs Boszorkány út 2.

Hock Zoltán 
+360207770177 

info@kraft-fm.hu
www.kraft-fm.hu 
www.kraft-group.hu

Ügyfeleink számára a megbízhatóságot, határidőre történő teljesítést  
és a vállalt költségkereten belül megvalósuló kiváló minőségű teljesítést biztosítjuk.   

LEGYEN A PARTNERÜNK, BÍZZA RÁNK 
INGATLANÜGYEIT! KÉRJE AJÁNLATUNKAT MÉG MA!

KÖSZÖNJÜK ÜGYFELEINK BIZALMÁT!

Szerverek területeinek kialakítása a meglévő üzemelő területek  
gépészeti bontásával, a működő üzem biztosításával
Gépészeti kialakítás, rendszerek csatlakozásainak elvégzése
Hűtőrendszer bővítése, kialakítása, átkötései a meglévő üzemelő területek  
gépészeti bontásával
Kazánház rekonstrukció
Elektromos autótöltő telepítése
Gyárépületen belül felállított könnyűszerkezetes konténerirodában  
légpótlásos klíma berendezés beépítése és világítás kiépítése
Régi típusú folyadékhűtők cseréje
„A” kategóriás irodaház lobby átépítése
Konténerváros teljeskörű kialakítása
Egyedi teakonyha tervezése és kivitelezése
Irodaház egyedi dizájnjának megvalósítása  
Vízmérőórák, gázórák és almérők telepítése
Kapuk meghibásodásának javítása és cseréje
Vizesblokkok átépítése, javítása, korszerűsítése 
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MEGVALÓSULT MUNKÁINK


