Keriterv Mérnök Kft.
2040 Budaörs Dózsa György u.14/1
Telefon/fax.: 0623 428 643 /644
E-mail: kereszturi.akos@keriterv.eu

Cégünk a GFR. Gmbh. által forgalmazott folyamatirányító készülékek forgalmazásával, telepítésével,
szervízelésével és karbantartásával foglalkozik. Felöleljük az e tevékenységhez szükséges teljes szolgáltatási
palettát, tervezéstől a karbantartásig. A villamos kivitelezést állandó külső vállalkozóval oldjuk meg. A tervezést,
beüzemelést, programok írását és a karbantartást saját mérnökeink végzik.
A GFR cég által forgalmazott rendszerek telepítésével 1992 óta foglalkozunk, különböző szervezeti formákban.
A Keriterv Kft. 2001-ben alakult.
Egyik fő profilunk a gépészeti rendszerek automatizálása, ezen belül a komfort automatikák, úgymint
szellőztetések, hűtések- fűtések.
Másik jelentős tevékenységi körünk az “inteligens” épületek lakások tervezése és kivitelezése. Itt fő partnerünk a
Schrack Kft.
Rendszereink jelentős mértékben megkönnyítik a felügyeletük alá vont berendezések, épületek gazdaságos
üzemeltetését. Egy gondosan kivitelezett és jól beállított automatika tapasztalataink alapján 30- 50% -al
csökkenti a gépészeti rendszerek éves működési költségeit.
Az általunk használt vezérlő eszközök úgynevezett “szabadon programozható” eszközök. Ez azt jelenti, hogy
rendkívül rugalmasan alakíthatók programjaik, az éppen szükséges feladatok megvalósításához. Mindegyik
eszköz bővíthető, így családi ház automatizálásától ipari létesítmények, szállodák automatizálásig megfelelő
konfigurációkat tudunk kialakítani. A vezérlő berendezések mindegyike csatlakoztatható internetre. Így a
távfelügyelet teljes mértékben megoldható. A távfelügyeleti csatlakozások révén nem csak az üzemeltetői
feladatok végezhetők el ( hőmérsékletek, üzemállapotok, vezérlések ellenőrzése, alapjelek és időkapcsolási
terminusok változtatása), de szükség esetén az üzemeltetési tapasztalatok szerint a szabályozó és vezérlő
programok módosítása is lehetséges. Ezzel ügyfeleinknek jelentős költség és időmegtakarítást tudunk elérni.
Budaörs, 2015. 01. 16.
Üdvözlettel:

Kereszturi Ákos
ügyvezető
06-20-970-44-69
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Miskolc, magánház épületglépészeti automatika tervezés, kivitelezés.
Nagykanizsa, GE (Tungsram) kompakt fénycső üzem szellőzés tervezés, kiviteklezés.
Győr, Skiny fehérnemű gyártó csarnok bővítése tervezés, kivitelezés.
OMH Budapest tömegmérő labor szellőzés automatika átalakítása.
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Nagykanizsa, GE (Tungsram) 60-s csarnok szellőzés tervezés, kivitelezés.
Budapest, Ferihegy nemzetközi repülőtér Állat és Növényegészségügyi határállomás tervezése, tervezői
művezetése.
Budapest, Ferihegy nemzetközi repülőtér Lufthansa hangár füstmentesítő ventillátorok villamos vezérlés
tervezés, kiviteklezés.
HIT gyülekezett csarnok gépészeti vezérlés korszerűsítése tervezés, kivitelezés.
Mohács, Állat- és Növényegészségügyi határállomás generál villamos tervezése.
Budapest, Ferihegy nemzetközi repülőtér IWKA rendszer cseréje tervezés, kivitelezés.
Kőrösi Csoma házak sprinkler villamos tervezése.
Samsung Szigetszentmiklós kazánvezérlés korszerűsítése tervezés, kivitelezés.
Győr, Egyetemi Sportcsarnok épület felügyeleti rendszer tervezése.
Budapest, Új színház gépészeti automatika korszerűsítése, épület felügyelettel.
Budapest, Színház- és Filmművészeti Egyetem nagyterem szellőzés automatika tervezése, kivitelezése.
Budapest, Toboz utca családi ház gépészeti automatika tervezése, kivitelezése.
Nagyrécse Napház automatika tervezése, kivitelezése.
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Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér Honneywell rendszer cseréje tervezés, kivitelezés.
Debrecen, Generali irodaház gépészeti automatika tervezése.
HIT gyülekezett csarnok gépészeti vezérlés korszerűsítése tervezés, kivitelezés.
Eger, Markhot Ferenc kórház szellőzés tervezés, kiviteklezés.
Budapest, Ferihegy Nemzetközi Repülőtér 2/a terminál 0,4 kV-s kapcsolószekrények átalakítása,
tervezés.
Hotel Astron sprinkel automatika tervezés.
Rókus Kórház műtő szellőzés gépészet automatika tervezés, kivitelezés.
Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér csomag röntgen helyiség gépészeti automatika tervezés.
HIT Gyülekezet Akadémia csarnok gépészeti automatika tervezése, kivitelezése.
Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér 2/a terminál hűtés bővítés gépészeti automatika tzervezése,
kivitelezése.
Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér Lufthansa hangár raktár szellőzés gépészeti
automatika
tervezése, kivitelezése.
Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér Lufthansa hangár repülőgép hűtő és szellőztető mobil klíma
gépészeti automatika tervezése, kivitelezése.
Nagylak Állat- és Növényegészségügyi határállomás villamos tervek.
Vác, GE ólomüveggyár üvegcső lebegtető szellőztető rendszer gépészeti automatika tervezése,
kivitelezése.
Mafilm kazánházak gépészeti automatika tervezése.
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Budapest, Mészáros utca 58/a irodaház gépészeti automatika tervezése, kivitelezése.
Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér Iker közmű alagút elektromos felújításának tervezése.
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HIT Gyülekezet csarnok gépészeti vezérlés korszerűsítése tervezés, kivitelezés.
Budapest, Innomed uszoda gépészeti automatika tervezése, kivitelezése.
Continentál Teves párásítás tevezése.
DEOEC 2 lakópark gépészeti automatika tervezése.
DEOEC 1 Belgyógyászati klnika gépészueti automatika tervezése.
Mafilm N épület gépészeti automatika tervezése, kivitelezése.
Budapest, Liszt Ferenc tér Leroy étterem gépészeti automatika tervezése, kivitelezése.
Senator és Game Word casinók gépészeti automatika tervezése, kivitelezése.
Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér hőközpontok gépészeti automatika cseréjének tervezése,
kivitelezése.
Balatongyörök, szálloda gépészeti automatika tervezése.
Aqvincum Múzeum fűtés gépészeti automatika tervezése, kivitelezése.
Budapest, Liszt Ferenc tér 10. étterem gépészeti automatika tervezése, kivitelezése.
Szarvas, Városi fürdő gépészeti automatika tervezése.
Budapest, Dubary éteerem szellőzés gépészeti automatika tervezése, kivitelezése.
Nagykőrösi Cifra kert díszvilágítás tervezése.
Nagykőrösi csónakázó tó díszvilágítás tervezése.
Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér 38. sz. épület elektromos felújítás terve.
Darvastó Fővárosi Önkormányzat Foglalkoztató Intézet gépészeti automatika tervezése, kivitelezése.
Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér T2b füstmentes lépcsőház átalakítása gépészeti automatika
terve.
Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér irányító terem gépészeti automatika terve.
Budapest, Túrista út villa gépészeti automatika terve.
Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér T2b új FC.-k gépészeti automatika tervezése, kivitelezése.
Nagykőrös Csónakázó tó csapadék víz átemelés tervezése.
Dote 1 konyha gépészeti automatika tervezése.
Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér 82-es erőműház gépészeti automatika cseréjének tervezése,
kivitelezése.
Parlament gépészeti adatgyűjtő rendszer tervezése.
Budapest, Laki irodaház gépészeti automatika tervezése, kivitelezése.
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MTI inverter hűtés gépészeti automatika tervezése.
Esztergom, magánház gépészeti automatika tervezése, kivitelezése.
Dunaharaszti, magánház gépészeti automatika tervezése, kivitelezése.
DEOEC hematológia földszinti betegfülkék szellőzés gépészeti automatika tervezése.
Nagykovácsi, családi ház villamos kiviteli tervei.
HIT Gyülekezet csarnok gépészeti vezérlés korszerűsítése tervezés, kivitelezés.
Budapest, Attila út ELMÜ vezénylőterem gépészeti automatika korszerűsítése.
Budapest, Szarvas Gábor út épület villamos vezérlés programozása, beüzemelése.
Budapest, I.ker. Trófea étterem gépészeti automatika tervezése, kivitelezése.
Mariott Hotel bálterem szellőzés gépészeti automatika tervezése.
Rákosszentmihály Fűtőmű gépészeti automatka tervezés, kivitelezés.
DEOEC kardiomaszkurális osztály gépészeti automatika tervezés.
M3 Peugeot szalon gépészeti automatika tervezés, kivitelezés.
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ENSZ MÉSZK Közép- és Keleteuropai Regionális Központ kazánház rekonstrukció gépészeti automatika
tervezés, kivitelezés.
Continentál Teves technológiai hűtés gépészeti automatika tervezés.
Sárvár, SPA hotel épület automatika tervezés.
Nagykőrös Vásártér közművesítése elektromos tevezés.
Budapest, Vajda Péter utcai általános iskola kazánház gépészeti automatika tervezés.
Budapest, Ferihegy Nemzetközi Repülőtér Hungarocontrol ANS épület IRC kiépítése.
Fót, MAFILM Máriássy ésa Huszárik műterem gépészeti automatika tervezés.
DEOEC Szívsebészeti épület gépészeti automatika tervezés.
OPNI Gyermekosztály gépészeti automatika tervezés.
Gödöllő, Művelődési Ház hőközpont gépészeti automatika tervezés, kivitelezés.
Budapest, Szt. István tér 6. étterem gépészeti automatika tervezés, kivitelezés.
Kisköre, vízerőmű generátor kefepor elszívó villamos tervezés, kivitelezés.
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HIT gyülekezett csarnok gépészeti vezérlés korszerűsítése tervezés, kivitelezés.
Sárvár , Hotel SPIRIT villamos tanácsadás.
Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér 2b terminál épület légfüggőny vezérlés tervezése.
Budapest, Szarvas gábor utca villa helyszíni művezetés és programozás.
Budapest, MKB bankfiókok generátorok átkapcsoló automatika tervezés, programozás.
Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér Hungarocontrol ANS épület IRC bővítése tervezés, kivitelezés.
Budapest Római Wellness Otthon 2 inteligens lakások tervezése, kivitelezése.
Dunaharaszti, Orvosi rendelő és bölcsöde kazánház gépészeti automatika tervezés.
Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér Catering épület gépészeti automatika bővítése tervezés,
kivitelezés.
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Budapest, Római Wellness Otthon 2 portai vezérlő szekrény tervezése.
Thököl, tanuszoda gépészeti automatika tervezés, kivitelezés.
Trófea Újbuda étterem gépészeti automatika tervezés, kivitelezése.
Budapest, Vas utca szabadidő központ gépészeti automatika tervezés, kivitelezés.
Veszprém, Maxon Motor Hungary gyártócsarnok gépészeti automatika épületfelügyelet tervezés,
kivitelezés.
Siklós és Vidéke Takarékszövetkezet Budapest Józsak Attila utcai fiók gépészeti automatika tervezés,
kivitelezés.
Budapest, Accore Hotel Sofitel gépészeti automatika cser, tervezés, helyszíni művezetés.
Budapest, Ferihegy Nemzetközi Repülőtér “A” műszaki bázis épület gépészeti automatika tervezés.
Budapest, Bérc utca 10 lakóingatlan gépészeti automatika tervezés.
Samsung, Jászfényszaru tisztetér szellőzés gépészeti automatika tervezés, kivitelezés.
Budapest Kada utca raktárcsarnok gépészeti automatika tervezés, kivitelezés.
Vecsés, Orvosi rendelő, egynapos sebészet gépészeti automatika tervezés, kivitelezés.
Budapest, Ferihegy nemzetközi repülőtér 2b terminál hűtés bővítés gépészeti automatika tervezés,
kivitelezés.
HIT gyülekezett csarnok gépészeti vezérlés korszerűsítése tervezés, kivitelezés.
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PowerBoss mérő kapcsolószekrények tercvezés, kivitelezés.
Veszprém, Maxon Motor Hungary gyártócsarnok 2 ütem gépészeti automatika épületfelügyelet tervezés,
kivitelezés.
ATV székház kazánházi automatika csere, tervezés, kivitelezés.
Sárvár, Spirit Hotel Rogner Thermal SPA automatika helyszíni művezetés, beruházói szaktanácsadás.
Budapest, Gyömrői úti “Csőszer” csarnok gépészeti automatika tervezés, kivitelezése.
Budapest Római Wellness Otthon 2 térvilágítás kivitelezése.
Szilasliget, magánház gépészeti automatika tervezés, kivitelezés.
Budapest, Ferihegy Nemzetközi Repülőtér server szoba áthelyezés gépészeti automatika tervezés,
kivitelezés.
Budapest, Andrássy út Gucci divatüzlet gépészeti automatika tervezés, kivitelezés.
Budapest, Szépvölgyi út irodaház sprinkler automatika villamos tervezés.
Budapest, Ráth György utca irodaház gépészeti automatika gépészeti automatika tervezés, kivitelezés.
Budapest, Hársfavirág köz magánház villamos tervezés.
Budapest, Sodexo csarnok gépészeti rendszer bővítése, automatika tervezés, kivitelezés.
HIT Gyülekezet csarnok gépészeti vezérlés korszerűsítése tervezés, kivitelezés.
Budapest, Áfonya utca 2. magánház villamos tervezés kivitelezés.
Hajdúszoboszló, “emelt szintű” idősek otthona gépészeti automatika tervezés.
Sopron, Alfa park Penny Market gépészeti automatika tevezés.
Esztyergom, Hotel Mária Valéria Hotel beeruházói tanácsadás.
Sárvár, Spirit Hotel Rogner Thermal SPA világítás vezérlés programozása.
RWO2 “Bibic” csónakház elektromos tervezés.
Budapest, Jókai utca 6 MSZP Székház gépészeti automatika tervezés.
Budapest, Papp László Sportaréna szivarszoba gépészeti automatika tervezés, kivitelezés.
Budapest MKB bankfiókok meglévő villamos elosztóinak bővítése programozása.
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Budapest, Arany János utca CEU egyetem gépészeti automatika felújítás.
Veszprém, Maxon Motor Hungary gyártócsarnok hőszivattyúk gépészeti automatika átzalakítás tervezés,
kivitelezés.
Budapest, Jókai utca 6. MSZP Székház gépészeti automatika üzembehelyezés, programozás.
Nagykanizsa, Inkubátor ház gépészeti automatika tervezés.
Budapest, Sugár Üzletközpont Bingó terem gépészeti automatika.
Nyíregyháza, Jászplasztik csarnok PowerBoss telepítés beüzemelés.
Budapest, MKB bankfiókok automatizálás tervezés.
Gödöllői Hajós Alfréd iskola fűtés automatika tervezés, kivitelezés.
Nagykunhús PowerBoss telepítés beüzemelés.
Budapest, Dunaparti Rendház és Iskola gépészeti automatika tender tervek.
Pásztó, Elektromond csarnok gépészeti automatika tervezés, kivitelezés.
Budapest, MKB központi bankfiók plc szerelés és beüzemelés.
Diósd, Kerox Multipolar Kft. PowerBoss telepítés.
Budapest RWO2 Lakópark inteligens apartmanok tervezés kivitelezés.
Debrecen, Vásárcsarnok, Fórum bevásárlóközpont, színház klímaberendezések szerelésének helyszíni
művezetés.
Mosonmagyaróvár, Wahl Hungária Kft. PowerBoss telepítés.
Jászberény, Jászplasztik csarnok Power Boss telepítés beüzemelés.
MH Pápa Bázis repülőtér kazánházi automatikák tervezés, kivitelezés.
Balotönöszöd, Kormányüdülő vezérlők javítása, felújjítása.
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Budapest, Váci út 110 kazánházi automatika csere, felújjitás tervezés, kivitelezés.
Budapest, Sugár üzletház “E” moziterem gépészeti automatika tervezés,kivitelezés.
Budapest, Sugár üzletház első emeleti játszóház villamos kivitelezés.
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HIT gyülekezett csarnok gépészeti vezérlés korszerűsítése tervezés, kivitelezés.
Mosonmagyaróvár, NOLATO PowerBoss telepítés.
Nyíregyháza, Jászplasztik PowerBoss tewlepítés 2. ütem.
Jászberény, Jászplasztik PowerBoss tewlepítés 2. ütem.
Sárvár, Spirit Hotel Thermál SPA PC-s világításvezérlő program.
Vecsés, Huniplast PowerBoss telepítés.
Kecskemét, Tomas & Bets PowerBoss telepítés.
Ajka, Aeplastik PowerBoss telepítés.
Hódmezővásárhely, ATEV Power Boss telepítés.
Győr, GRANA Kft. PowerBoss telepítés.
Budapest, Sugár Üzletház “F” és “G”moziterem gépészeti automatika tervezés,kivitelezés.
Mór, ESAB csarnok PowerBoss telepítés.
Nyíregyháza, LEGO mérő és adtagyűjtő rendszer telelpítése.
Nyíregyháza, LEGO PowerBoss telelpítése.
Budapest, RWO2 Lakópark inteligens apartmanok tervezés kivitelezés.
Dorog, MVS protector Kft. PowerBoss telepítés.
Galánta, Jászplasztik PowerBoss telepítés.
MOM, Leroy caffe gépészeti automatika csere.
Gyergyószentmiklós Bucsin hőközpont gépészeti automatika tervezés, kivitelezés.
Budapest, Huniplast PowerBoss telepítés.
Újlipótvárosi Közösségi Ház gépészeti automatika tervezés.
Komárom, VANDAMME telep gépészeti automatika tervezés, kivitelezés.
Budapest, Ady Endre utca Senator játékterm gépészeti automatika tervezés, kivitelezés.
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HIT gyülekezett csarnok gépészeti vezérlés korszerűsítése tervezés, kivitelezés.
Budapest, Ráday utca Costes étterem gépészeti automatika javítás.
Budapest, Rauch Hugary csarnok szellőzések gépészeti automatika tervezés,kivitelezés.
Budapest, Szt. István Krt. Senator játékterm gépészeti automatika tervezés, kivitelezés.
Esztergom, Suzuki gyár PowerBoss telepítés.
Budapest, Gerlóczy utca 5. irodaház gépészeti automatika tervezés, kivitelezés.
Budapest, ALMOND PowerBoss telepítés.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Önkormáényzat Fehérgyarmati Kórház sürgősségi
betegellátó osztály fejlesztés gépészeti automatika terv.
Ajka, Magyar Imre Kórház épüket automatika tender terv.
Budapest, Sashalmi piac konyha gépészeti automatika tervezés, kivitelezés.
Budapest, Olajterv székház hőközpont gépészeti automatika tervezés, kivitelezés.
Dorog, Sanyo PowerBoss telepítés.
Budapest, Ferihegyi Repülőtér Lufthansa Technik kültéri kapcsolószekrények tervezése, kivitelezése.
Budapest, Ferenc utca magánház gépészeti automatika tervezés kivitelezés.
Hernád, IM Plast PowerBoss telepítés.
Pécs, Mártonhegyi úti iskola és óvoda hőközpont tervezés, kivitelés.
Veszprém, Maxon Motor Hungary gépészeti vezérlkők korszerűsítése.
Szarvas, Liget Apartman Hotel hőközpont gélpészeti automatika tervezés, kivitelezés.

Keriterv Mérnök Kft.
2040 Budaörs Dózsa György u.14/1
Telefon/fax.: 0623 428 643 /644
E-mail: kereszturi.akos@keriterv.eu














Szentendre Malom kiállító épület, Önkormányzat vendégház, Tourinform iroda gépészeti automatika
tervezés, kivitelezés.
Veszprém, Maxon Motor Hungary hőszivattyúk cseréje.
Budapest XVI. Hősök tere 7-9 orvosi rendelő villamos terv.
Debrecen, ATEV PowerBoss telepítés.
Budapest, XVII. kerület Újlak utcai általános iskola, német nemzetiségi és magyar-angol két tanítási
nyelvű iskola fűtés rendszer automatizálás tervezés, kivitelezés.
Budapest, Köki termiál Casino gépészeti automatika tervezés, kivitelezés.
Zala Megyei Kórház Új épület gépészeti automatika tervezése.
Budapest, Kempinski Hotel gépészeti automatika korszerűsítés szakmai felügyelete.
Budapest, Sugár üzletház “H”moziterem gépészeti automatika tervezés,kivitelezés.
Budapest, XIV. kerület. Ond vezér út 18 társasház napkollektoros rendszer gépészeti automatika
tervezés, kivitelezés.
East-West Center automatika csere tervezés.
Eger Tolóhajó klíma automatika tervezés, kivitelezés.
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Székesfehérvár, Fejér megyei Szent György Kórház bővítés gépészeti automatika tervezés.
Gödöllő, Humán Bioplasma gépészeti automatika tervezés.
Lesencetomaj konyha és uszoda gépészeti automatika
Péterfi Sándor utcai Kórház intenzív osztály szellőzés gépészeti automatika tervezés, kivitelezés.
tervezés.
Tyukodi általános iskola gépészeti automatika tervezés.
Wabi Klinika gépészeti automatika tervezés.
Budapest, Kazinczy utca étterem gépészeti automatika tervezés.
Nyíregyháza, Kegye magánház gépészeti automatika tervezés.
Országygűlés Balassy Bálint utcai kazánbház gőznyomnás kijelzés tervezés.
Budapest, Bíbic utca 19/a magánház villamos tervezés.
Gödöllő, Búzavirág utca 3. családi ház gépészeti automatika tervezés, kivitelezés.
Várpalota, Inkubátor ház erősáramú rendszerterv.
Tatabánya, Bridgestone PowerBoss telepítés.
Zalaegerszeg, ANTAK PowerBoss telepítés.
Budapest, Bérc utca 10. magánház helyszíni m űvezetés.
Környe, Bridgestone Power telepítés.
Ózd, GE PowerBoss telepítés.
Budapest, Hotel Opera gépészeti automatika tervezés.
Budapest, Generali irodaház gépészeti automatika tervezés.
Budapest, XIV. kerület. Ond vezér út 19 társasház napkollektoros rendszer gépészeti automatika
tervezés, kivitelezés.
Budapest, Törley Peszgőpincészet hőellátás gépészeti automatika tervezés, kivitelezés.
Budapest, MOM Paulaner étterem FC vezérllés gépészeti automatika tervezés, kivitelezés.
Péterfi Sándor utcai Kórház- Rendelőintézet és Baleseti Központ Szülészet és
Nőgyógyászat szellőzés gépészeti automatika tervezés.
Samsung Jászfényszaru LCM csarnok gépészeti automatika tervezés, kivitelezés.
Jászfényszaru Sangjing csarnok nyomás szabályozás tervezés.
Csepel tolóhajó klíma automatika szerelés, beüzemelés.
Ciprus, Villa Alexander gépészeti automatika tervezés.
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Veszprém, Maxon Motor 2. csarnok gépészeti automatika tervezés, kivitelezés.
HIT gyülekezet csarnok gépészeti vezérlés korszerűsítése tervezés, kivitelezés.
Ciprus, Villa Alexander gépészeti automatika kivitelezés.
Samsung Jászfényszaru 40 fős iroda gépészeti automatika tervezés, kivitelezés.
Makó Contitech Hűtés modernizáció gépészeti automatika tervezés, kivitelezés.
Samsung Jászfényszaru BMS rendszer és V2 kazánház gépészeti automatika tervezés, kivitelezés.
Samsung Jászfényszaru V3 csarnok gépészeti automatika tervezés, kivitelezés.
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Darvastó, Fővárosi Önkormányzat Foglalkoztató Intézet kazánházi gépészeti automatika vezérlő csere
tervezés, kivitelezés.
Veszprém, Maxon Motor Hungary régi szellőző gépház vezérlők cseréje.
Veszprém, Maxon Motor Hungary előtér FC vezérlések gépészeti automatika tervezés, kivitelezés.
HIT Gyülekezett csarnok gépészeti vezérlés korszerűsítése tervezés, kivitelezés.
Budapest, Westend City Center Server hőmérséklet ellenőrzés, adatgyűjtés, távjelzés.
Székesfehérvár Fejér megyei Szent György kórház bővítés gépészeti automatika áttervezés.
Samsung Jászfényszaru V1 raktár gépészeti automatika tervezés, kivitelezés.
Pécs, Mártonhegyi úti iskola és óvoda hőközpont szabályozó szelepek cseréje.
Budapest, Bérc utca 10. magánház automatika programozás és kivitelezés befejezése.
HIT Gyülekezet Gödöllő szellőzés vezérlés korszerűsítése.
Székesfehérvári Domus gépészeti automatika tervezés, kivitelés.
Veszprém, Maxon Motor Hungary új irodaház gépészeti automatika tervezés, kivitelezés.
Samsung Jászfényszaru V2 – V3 párásítás gépészeti automatika tervezés, kivitelezés.
Diósd, Unitool Plastik csarnok gépészeti automatika tervezés, kivitelezés.
Budapest, Szt. István tér Interág irodaház gépészeti automatika tervezés, kivitelezés.
Budapest, Ágnes utca magánház gépészeti automatika kiviteli terv.
Budapest, Mészáros utca 58/B irodaház gépészeti automatika cseréje.
Budapest, Rauch Aszeptikus tér gépészeti automatika tervezés.

