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RÖVIDEN A               -RÓL

A Gabler-Mirelta Hungária Kft hűtőkamrák, ipari 

szendvicspanelek, ipari- és hűtőajtók gyártásával, 

telepítésével, valamint az ezekhez kapcsolódó 

kiegészítők beépítésével foglalkozik. 

A cég mintegy 3000 négyzetméteres gyártócsarnoka 

és tervezőirodája 2002 óta működik a 

vállalatcsoport tatai székhelyén, a Tatai Ipari és 

Logisztikai Parkban.



…:::: Kermann Műszaki Fejlesztő és Tanácsadó Zrt.  - H-1139 Budapest, Röppentyű u. 48.  - www.kermannled.hu  - info@kermann.hu  - +36 1 445 1670 ::::… 

MI VOLT A                 PROBLÉMÁJA?

Magas energiaköltségek

Elavult technológia, gyenge 
fényforrások

Magas karbantartási költségek
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MIK VOLTAK A                  IGÉNYEI?

Energiaköltségek csökkentése 
jelenlét és mozgásérzékelőkkel

Okos energiafelhasználás és 
környezetvédelem

Dolgozói elégedettség növelése

Üzembiztonság korszerű LED-es 
technológiával
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KERMANNLED MEGOLDÁS

A szociális helyiségekben  alacsony 

fogyasztású mozgásérzékelős

Tungsram LED Bulkhead –et szereltünk 

fel.

A csarnokban Tungsram High Bay TU 

Gen1 140W 4000K -s csarnokvilágítók 

kerültek, szembetűnően erősebben 

világítanak és nem igényelnek 

karbantartást. 

Az irodai világítást természetes fehér 

fényű Tungsram LED Panel 2x2-es 

4000K-s panelek biztosítják.

Káprázásmentes, így a szemnek is 

nyugalmas.

A BERUHÁZÁSSAL AZ ÉVES ENERGIAFOGYASZTÁS CSÖKKENÉSE 59%

A műhelyekbe és a tervezőszobákba 30W és 

49W-os Tungsram LED prémium Marinerket

terveztünk a professzionális megvalósítás 

érdekében.
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MEGVALÓSÍTÁS

❖ Nagyon gyorsan, 3 hét alatt cseréltük le a 

különböző funkcionalitású és belmagasságú 

területeken a lámpákat. 

Ez 180 db lámpa szerelését jelentette rövid időn 

belül.

❖ Fényerő javulása a dolgozói elégedettséget 

is növelte. 

❖ A világítás költsége megfeleződött ez gyors 

megtérülést jelent, EKR esetén 2 évet.

❖ A beépített összteljesítmény a korábbi 26,2 KW-ról 

10,7 KW-ra csökkent. 
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VISSZAJELZÉSEK
Köszönjük a Kermann Zrt. munkatársainak az eredményes és precíz munkát! Mind az üzemcsarnok, mind

az irodaépület energiatakarékos és egyenletes, kellemes, vibrálásmentes fényt biztosító világítótesteket

kapott, hozzájárulva a hatékony és balesetmentes munkavégzéshez, a jobb közérzethez, és nem utolsó

sorban, hozzájárul környezetünk védelméhez, a fenntartható fejlődéshez is.

Vállalkozásunk alapértékeiben rendkívüli fontosságúak ezek a szempontok, így ez a példaértékű

világításkorszerűsítés, mint beruházás, nem csak egy egyszerű beruházás, hanem elvi jelentőséggel is

bír.

Köszönjük a gördülékeny kommunikációt, az ügyfélbarát hozzáállásukat, rugalmasságukat és

kedvességüket is, különösen Bene Gábornak és Mayer Andreának mely a teljes kivitelezés folyamatát

végigkísérte!

Barátsággal, 

Tóth István

ügyvezető
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Történetünk 2008-ban kezdődött. 

Magyar tulajdonú vállalkozásként 

jelenleg négy fő területtel 

foglalkozunk.

LED, IT, BIM és ATEX üzletágunk

2020-ban 3 Milliárd Ft forgalmat 

ért el. Majd 80 fős létszámmal

budapesti központtal, szegedi, 

valamint miskolci telephelyen 

működünk. 

KERMANN CSOPORT
CÉGBEMUTATÓ
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TOVÁBBI INFORMÁCIÓKÉRT KERESSE KOLLÉGÁNKAT!

bene.gabor@kermann.hu

+36 70 669 4043

BENE GÁBOR
Világítástechnikai szaktanácsadó

A KERMANNLED filozófia nem más, mint 

elkötelezettség

a minőségi világítás, 

a korszerű technológia használata 

és a 

környezettudatos gondolkodás mellett.


