Vito Venturi: a fűtés szakértői
Legyen szó fűtésről, vízről, vagy gázról, a Vito Venturi Kft. a legjobb minőséget garantálja.
Társaságunk az első gondolattól az anyagbeszerzésen át a pontos kivitelezésig, mindig az
ügyfelei mellett áll. Cégük 23 éve megannyi referenciával áll ügyfelei szolgálatában.
Munkánkat kizárólag első osztályú anyagokkal végezzük, kifogástalan és megbízható
minőségű kazánokkal dolgozunk. A Vito Venturi Kft. életében az értékesítés mellett fontos
szerepet tölt be a szakmai tanácsadás, gyors ügyintézés, a folyamatos kapcsolattartás,
mivel számunkra vásárlóink elégedettsége a legfontosabb.
A közelmúltban tevékenységi körünket kibővítettük egyéb építőipari munkák elvégzésével,
így teljes kivitelezést tudunk biztosítani megrendelőink számára.
Elsődleges célunk, hogy a megbízhatóság és a jó minőség összeforrjon az építőiparral, ezért
munkánkra különösen nagy figyelmet fordítunk. Munkatársaink feladata megoldást nyújtani
a napi munka során felmerülő különleges és egyedi épületgépészeti problémákra.

Referencia munkáink:
Gépészet:
Szeged, Kiss Ferenc erdészet
Szeged, Dózsa György Általános Iskola
Víz-gáz, csatorna közművezeték:
Szeged, Tisza L.krt.20.
Szeged, Stefánia 1.
Maroslele Idősek Otthona, Óvoda és Művelődési Ház
Üres lakás felújítási munkálatok:
Szeged, Csanádi u.17.
Szeged, Kálvária sgt. 8. fszt.2.
Solar- és kondenzációs rendszerek:
Szegi Fitness, 36m2 solar
Transcommers Kft. ’Délép’-telephely teljes gépészete
Szeged, Temesvári krt. Toronyház 1 MW-os kazánház anyagszükséglete
Partner Gáz tagként velünk egyszerűbb, gördülékenyebb az engedélyeztetés, így aki minket
választ, jelentős ügyintézési időt takarít meg. Méltán büszkék vagyunk rá, hogy az ÉgázDégáz Földgázelosztó Zrt. minket választott az Év partnerének 2011-ben.
Társaságunk a kezdetektől arra törekszik, hogy ügyfelei céljait, valamint igényeinek minden
részletét megismerje, így kihozva szolgáltatásaink és termékeink maximumát. Testreszabott
épületgépészeti és fűtéstechnikai megoldásaink kialakításánál számunkra a fő szempont,
hogy vásárlónk gazdaságos megoldást találjon egyedi igényeire.

Társaságunk fő profilja:


Teljes körű épületgépészeti kivitelezések



Felújítások, korszerűsítések, kazáncserék



Napkollektoros rendszerek kivitelezése



Gázvezetékek tervezése, kivitelezése és műszaki átadása



Épületgépészeti szerelvények, késztermékek forgalmazása



Társasházak korszerűtlen gáz-víz és csatornarendszerének cseréje és korszerűsítése



Szakhatóságoknál történő teljes körű ügyintézés

Technikai felszereltség:


hegesztő felszerelések ív- és lánghegesztéshez



fúró-, vésőgépek, vésőkalapácsok, egyéb kézi szerszámok



létrák, állványok



korszerű épületgépészetben használatos Press-technológiához elengedhetetlen Press
gépek



2 db Hyundai típusú kistehergépjármű



1 db Peugeot Partner típusú kistehergépjármű

Munkatársainkat szakmai elhivatottság és erkölcsi rátermettség alapján választjuk. Ennek
szellemében törekszünk hatékonyan, személyre szabottan motiválni munkatársainkat.
Célunk nem lehet más, mint amivel elindítottuk vállalkozásunkat, az általunk nyújtott
szolgáltatások minőségét folyamatosan fejlesztjük, hogy pontos munkával hosszútávon is
megbízható partnerei vagyunk megrendelőinknek.
Tudásunkat sok éves tapasztalattal bővítve, a tisztességes és megbízható
kivitelezés szemléletével cégünk készséggel áll rendelkezésére, legyen szó
szaktanácsadásról vagy kivitelezésről.
Amennyiben kérdése van, vagy felkeltettük érdeklődését, az alábbi elérhetőségen fordulhat
hozzánk:
Goda Zoltán
Ügyvezető

Épületgépészet és fűtéstechnika

vitoventurikft@gmail.com
Adószám:13194978-2-06
6726 Szeged, Szőregi út 19.
Tel.: +36 62-547-500
Mobil: +36 30-928-1771

