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Települési szilárd hulladékszállítás:
• Lakossági hulladékszállítás és elhelyezés 319 településen, 420 ezer lakos

számára
• Ipari és közületi hulladékszállítás több mint 4800 partner részére

Európai szintű gépparkkal, korszerű szállító járművekkel és hulladékgyűjtő
eszközökkel rendelkezik. Hulladéklerakója az EU normáknak megfelelő, a beszállított
hulladék tömörítése, takarása folyamatosan történik.

Szelektív lakossági gyűjtés:
• Teljes körű szelektív gyűjtés
• Kihelyezett szelektív gyűjtőkonténerek
• Házhoz menő szelektív gyűjtés
• Lakossági hulladékudvarok üzemeltetése

A beszállított hulladék válogatása Közép-Európa egyik legnagyobb válogatóművében
történik a Dél-Kom Kft jóvoltából.

RÖVIDEN A             -RÓL

A Dél-Kom Nonprofit Kft. komplex hulladékgazdálkodással foglalkozó vállalkozás. Küldetésük a környezettudatos tevékenységükkel elősegíteni a

környezeti állapotok javulását és a fenntartható fejlődés elveinek érvényesülését. A dél-dunántúli régió hulladékkezelési közszolgáltatójaként a

legfontosabb értékei a környezet tisztelete és annak megóvása, a minőség iránti elkötelezettsége.
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Korszerűtlen, 
elavult 

technológia

Modern 
fényforrások

Magas 
költségek

Megtakarítás, 
környezeti terhelés 

csökkentése

Nehéz 
karbantartás

Üzembiztonság

A              PROBLÉMÁI ÉS IGÉNYEI
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KERMANNLED MEGOLDÁS

Philips Malaga 
lámpatestek 11000 lm

4000K

víztiszta optikai burkolat

semleges fehér

5 év garancia

I. biztonsági osztály

50000 óra élettartam (11,4 év)
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A MEGVALÓSÍTÁS

❖ 131 db kültéri lámpát szereltünk fel

❖ A lámpák összteljesítménye 145 kWh-ról 74 kWhra csökkent

❖ A beruházással az éves energiafogyasztás 49%-kal csökkent 
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VÉLEMÉNYEK

„A szerelők körültekintőek voltak, a 

mindennapi folyamatokban a fejlesztés, 

kivitelezés fennakadást nem okozott. 

A munkájukkal elégedettek voltunk.”

Bíró Péter

ügyvezető

„Gyorsan fel is lettek szerelve az új ledes

lámpatestek. A termékek leszállítása 

zökkenőmentes és gyors volt. A 

végeredménnyel teljesen meg vagyunk 

elégedve, a régebbi fémhalogén lámpákhoz 

képest sokkal jobb lett a telep megvilágítása 

és mindezt fele akkora teljesítményű lámpák 

mellett.”

Rónai Norbert

létesítmény fenntartási vezető

„Az éjjeli őrség is elégedett a jobb 

megvilágítással és elmondásuk szerint a 

természetes fehér színhőmérséklet miatt jobban 

kivehetőek, élesebben láthatóak a tárgyak 

kontúrjai is.”

biztonsági szolgálat
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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 50 fős létszámmal

budapesti központtal, szegedi, 

valamint miskolci telephelyen 

működünk. 

KERMANN CSOPORT
CÉGBEMUTATÓ
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TOVÁBBI INFORMÁCIÓKÉRT KERESSE KOLLÉGÁNKAT!

monika.matus@kermann.hu

+36 20 326 5388

MATUS MÓNIKA
Világítástechnikai szaktanácsadó

A KERMANNLED filozófia nem más, mint 

elkötelezettég

a minőségi világítás, 

a korszerű technológia használata 

és a 

környezettudatos gondolkodás mellett.


