ENERGIÁJA VELÜNK
TÖBBRE KÉPES!
Ipari és lakossági klímatechnika
Energetika, kereskedelem és szerviz
a légtechnika minden területén.

A LENNOX és DECSA termékek kizárólagos
forgalmazója Magyarországon.
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rólunk

TELJES KÖRŰ MEGOLDÁS,
KIEMELKEDŐ ENERGIAHATÉKONYSÁG
2011 óta foglalkozunk ipari és lakossági klímatechnikával,
v alamint légtechnikai és energetikai megoldások komplex kivitelezésével.

Teljes infrastruktúrával biztosítjuk:

komplett klímatechnikai rendszermegoldások

Egyedi megoldások

tervezését és kivitelezését,
meglévő rendszerek utólagos karbantartását
és szervizét,
energetikai célú utólagos átalakítások
teljes körű kivitelezését.

Energetikai megoldásaink a megújuló energiaforrások

Szakember gárdánk
alapját sokéves tapasztalattal bíró épületgépész
mérnökök alkotják, akik az
ajánlatkérés, megkeresés
alkalmával felmérik az
igényeket és személyre
szabott megoldást kínálnak.

szakszerű bevonásával jelentős költség és energiahatékonyságot tesznek lehetővé.

Kereskedelem
A klímatechnika élvonalát képviselő LENNOX és DECSA gyártók termékeinek
kizárólagos hazai forgalmazójaként az elérhető legszínvonalasabb technológiai megoldást biztosítjuk Ügyfeleinknek. Cégünk a Panasonic klímatechnikai termékeket is évek óta sikerrel forgalmazza a lakossági és irodai
felhasználási területeken.

Értékesítő mérnök kollégáink a kezdeti lépésektől a kivitelezés
fázisáig végigkísérik a megvalósítás folyamatát. Az igények felmérését
követően mérnökeink megtervezik az energetikai és technológiai szempontból legoptimálisabb, teljes klíma- és légtechnikai rendszert.

Személyre szabott megoldásaink

kiváló légminőséget

energiahatékonyságot

könnyű kezelhetőséget

flexibilitást

költséghatékonyságot

kiváló komfortérzetet

garantálnak a legszigorúbb szakmai igényeket támasztó
bevásárlóközpontok, éttermek, gyárak, ipari és kereskedelmi
vállalatok számára is.
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Energetika
A Lenergy Magyarország Kft. az energiatakarékos műszaki újdonságok
és a személyre szabott mérnöki megoldások komplex alkalmazásával
magasfokú energiahatékonyságot biztosít. A megújuló energiát is
alkalmazó klímatechnikai rendszereink kedvező megtérülési időt és
környezettudatos, költséghatékony működtetést tesznek lehetővé.
Az Európai Unió által támogatott megújuló energiát is alkalmazó
klímatechnikai beruházások sok esetben jelentős pályázati támogatással valósulnak meg. Megoldásaink a kedvező megtérülési idő és a
gazdaságos működtetés lehetőségével válnak vonzóvá a pályázati
beruházások számára.

Cégünk a projektek kapcsán a pályázatok
k ivitelezésében is segítséget nyújt.

Szerviz
Országos, márkafüggetlen szervizhálózattal rendelkezünk, így a tervezés, értékesítés, kivitelezés
után a gépek karbantartását, javítását, valamint
meglévő rendszerek energiamegtakarítási célú
utólagos átalakítását is mi végezzük.
Szervizhálózatunk a Lenergy Magyarország Kft.
által értékesített és megvalósított rendszerek
karbantartásán kívül is számos cég és nagyvállalat szervizelését végzi. Ilyen esetben egy
előzetes felmérést követően adunk árajánlatot.

Személyre szabott megoldásaink
online, elektronikus munkalap
ügyelet az év 365 napján
országos lefedettség
24 órás diszpécseri szolgálat
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lenergy
cégcsoport
számokban
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7

15

országban

magyarországi

éves mérnöki

jelenlét

telephely

tapasztalat

90+

800+

350+

munkatárs

telephelyen

elégedett

karbantartás

ügyfél

100.000 kW

200.000 kW

>3.000.000.000 Ft

Berendezés eladása

Berendezés karbantartás

Átlagos forgalom

2012

2014

2016

A LENNOX és DECSA

Első szabadalmunk alapjai

Munkatársaink száma 

termékek kizárólagos

50 fölé emelkedett

forgalmazói lettünk

2011

2013

2015

2018

Megalakult a Lenergy

Árbevételünk meghaladta a z

Nemzetközi piacra léptünk

Cégcsoporttá alakultunk

Magyarország Kft.

egymilliárd forintot

A Lenergy Cégcsoport tagjait az All Energy
Zrt., a Lenergy Magyarország Kft., A Lenergy Slovensko s.r.o., a Lenergy HBC Kft., a LenPower Kft.,
az FK2 Kft., a Cluster Media Kft., a Karnevál Film
Kft. és a Varázslatos Magyarország Természetfotó
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Nonprofit Kft. alkotják.

főbb referenciáink

Auchan
Audi
Decathlon
EGIS
Lajosmizsei Folplast Kft.
Hell Energy
Hok-Plastic Kft.
KFC
Levendula Ház
McDonald’s
Neves magyar borászatok
Simon Művek
Tesco
UPC
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kiemelt
termékcsoportok

LENNOX - A JÖVŐ KLÍMATECHNIKAI MEGOLDÁSAI
A LENNOX termékek az ipari és kereskedelmi klímatechnika élvonalát
képviselik. A különféle, megújuló energiát is hasznosító technológiák
mérnöki precizitású, finomhangolt működtetése az elérhető legmagasabb
fokú energia- és költséghatékonyságot teszi lehetővé.

A LENNOX termékek által elérhető energiahatékonyság
a k líma- és légtechnikai beruházások gyors megtérülését biztosítja.

Ipari és kereskedelmi felhasználás

Cégünk a LENNOX rendszerek teljes körű tervezését, beüzemelését é
s
szervizét számos ipari és kereskedelmi területen végzi.
A széles termékpalettának is köszönhetően klímatechnikai és energetikai
rendszereink a kisebb borászatoktól és éttermektől kezdve a legnagyobb
bevásárló csarnokok, gyárak, informatikai vállalatok és irodaházak
igényeire is tartós és költségkímélő megoldást nyújtanak.
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Bevásárlóközpont

Irodaház

IT adatközpont

Maximális komfortérzet,

Többrétű, szegmentált

Stabil működés,

intelligens vezérlés

légkezelés

biztonságos megoldások

Vendéglátás

Gyár és raktár

Borászat

Maximális komfortérzet

Kifinomult légtechnika gyártó-

Technológiai megoldások a

éttermekben és kávézókban

csarnokokban és raktárépületekben

bortermelés számos fázisához

DECSA - EVAPORATÍV HŰTÉS
A DECSA a víz rejtett hőjét hasznosító berendezések (hűtőtornyok, evaporatív
kondenzátorok) fejlesztésével és gyártásával vált vezető ipari gyártóvá.
Termékei megfelelnek a legösszetettebb projekt követelményeknek, könnyen
telepíthetők és széleskörűen alkalmazhatóak a legkülönbözőbb ipari felhasználási területeken.

Az energiamegtakarítást elősegítő, nagy energiahatékonyságú
berendezéseknek köszönhetően a DECSA hűtőtornyok, evaporatív hűtők
és kondenzátorok jelenlegi termékpalettája ideális gyártósorok, csarnokok, gyógyszer- és vegyipari gyártók, kereskedelmi épületek számára.

KLÍMATECHNIKA

AUTÓIPAR

ÉLELMISZERIPAR

IRODAHÁZAK

PANASONIC - LÉGKONDICIONÁLÁS OTTHON
ÉS AZ IRODÁBAN
A Panasonic inverteres berendezéseinek kiemelkedő energiahatékonyságához kellemes közérzet, magas levegőminőség,
m egbízható működés és minimális helyigény párosul.
Cégünk VRF rendszerek, split berendezések és hőszivattyúk
f orgalmazását és beüzemelését is végzi.

Lakossági
felhasználás
Az inverteres Panasonic készülékekkel jelentősen
csökkentheti lakása légkondicionálására
felhasznált energiafogyasztását.
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kiemelt termékek

LENNOX - ROOFTOP RENDSZEREK
Az üzemeltetési költségek csökkentésére a magas hatékonyságú,
kompakt légtechnikai berendezések nyújtanak megoldást.
A LENNOX rooftop rendszerek egy berendezésen belül, összehangoltan
alkalmazzák a hűtés, fűtés, szellőztetés, friss levegő kezelés minden
szükséges alkotóelemét, valamint ezek automatikáját és szabályozását.

Egy kompakt berendezéssel, költséghatékonyan
megoldható a legnagyobb létesítmények
légkondicionálása, szellőztetése és fűtése is.
A berendezések sokrétűen akár tetőre is telepíthetők,
így különálló gépház kiépítésére nincs szükség.
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Kiemelt alkalmazási területek

Kisboltok és kiskereskedelmi üzletek

Ipari telephelyek

Nagykereskedelmi csarnokok és raktárak

Élelmiszer feldolgozás

Élelmiszer áruházak

Gyárak

Éttermek, kávézók és konyhák
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társadalmi
felelősségválllalás

TERMÉSZETVÉDELEM & MŰVÉSZET
Egy gyönyörű országban élünk, varázslatos természeti adottságokkal és
számos kiemelkedő tehetséggel. A Lenergy Magyarország Kft-nél fontos
feladatunknak tartjuk természeti értékeink megóvását és a magyar természetvédelem munkájának segítését.

Varázslatos Magyaroroszág

Nemzetközi Természetfilm Fesztivál

Természetfotós kezdeményezés a

A fesztivál idején a figyelem Gödöllőre,

magyar természetfotózás és Nemzeti

a természeti értékeinkre és azok

Parkjaink bemutatására és

védelmére irányul.

népszerűsítésére.

Magyarország Nemzeti
Parkjaiért Alapítvány

Az Év Természetfotósa

Célunk a Varázslatos Magyarország

természeti értékeinek, csodálatos

fotópályázat segítségével a figyelem

élővilágának, tájainak, valamint a ter-

felkeltése nemzeti parkjaink csodálatos

mészet ritka pillanatainak bemutatása.

A Kárpát-medencei ökorégió és Földünk

adottságaira és szépségeire, valamint a
természetvédelem fontosságára.

Támogatjuk továbbá, a teljesség igénye nélkül: Máté Bence, Daróczi
Csaba és Gór Ádám munkásságát, a Fajbook portál fejlesztését és
sportegyesületek működését.
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Fotók: Daróczi Csaba

FAJBOOK - A KÖRNYEZETÜNKBEN ÉLŐ ÁLLATOKAT		
		
MEGISMERŐ VERSENY
Gyűjts fajokat!
Versenyezz!
Nyerj értékes díjakat!

A fajbook egy olyan oldal, ahol különböző magyarországi állatfajok lefotózásával versenyezhetsz. Nem a fotók minősége számít, csak az, hogy
felismerhető legyen rajta az állat és minél többet gyűjts össze.
A verseny összdíjazásának értéke évente minimum 5 000 000 forint.
Magyarországi fajokat ábrázoló saját készítésű fotókat tölthetsz fel a
személyes fajlistádba. Ha nem tudod milyen állatot fotóztál, segítünk a
meghatározásban. Arra szeretnénk ösztönözni, hogy ismerd meg
lakóhelyed gazdag állatvilágát.
www.fajbook.hu

A Lenergy Magyarország Kft. támogatásával.
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LÉPJEN VELÜNK
KAPCSOLATBA

KÖZPONTI IRODA
Tel: +36 1 898 3410
Fax: +36 1 631 9086
lenergy@lenergy.hu
www.lenergy.hu

SZERVIZ
Ügyelet: +36 70 777 1010
szerviz@lenergy.hu
1032 Budapest,
Kiscelli utca 7-9, II. em.

