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BEMUTATKOZÁS 

Fontos számunkra a jövő! 



 

 

Bemutatkozás  

A Silda Group 8 Kft., mint kivitelezéssel foglalkozó, teljes mértékben magyar tulajdoni viszonyokkal 
rendelkező építőipari vállalkozás, 2008-ban alakult meg Budapesten. 

Megalakulásunk óta fő tevékenységeink közé tartozik az önkormányzati fenntartású iskolák, óvodák teljes 
körű felújítása, energetikai korszerűsítése, valamint társasházak homlokzatának felújítása, melyek során 

elengedhetetlen a folyamatos szakmai 
együttműködés a megrendelőkkel, továbbá a 
folyamatos kommunikáció ezen 
közintézmények vezetőivel és a társasházak 
képviselőivel, illetve a társasházak lakóival.  
Bemutatkozó anyagunkban részletesen 
ismertetjük tevékenységünket. 

A fentieken túl cégünk vállalja társasházak 
homlokzatának felújítását, tető- és 
vízszigetelést, parkosítást, gépészeti, építészeti, 
illetve energetikai tervezést, továbbá 
zöldberuházást. 

Célunk a folyamatos fejlődés, amelynek elérését 
mi sem bizonyítja jobban, mint a sokrétű 
közbeszerzési eljárásokon történő sikeres 
részvétel, a partneri köreink egyre magasabb 
szintű bővítése, és vállalkozásunk mind 
szélesebb körben történő elismerése. Ez 
utóbbira kiváló példa a 2016-ban elnyert „Év 
Homlokzata” különdíj, melyet a zsűri a Budapest 
XV. kerület Zsókavár 46-62. sz. Társasház 
felújításáért ítélt oda. 

 
Üzletpolitikánk alapja a minőségi garanciavállalás, mely nélkülözhetetlen a jó partneri kapcsolatok során. 
Ennek megfelelően szolgáltatásunk részét képezi, hogy amennyiben ez szükséges, teljes körű garanciát 
vállalunk az általunk végzett munkára kivitelezés közben, vagy után.  



 

 

  

 

TEVÉKENYSÉGEINK 

Az önkormányzatok és a 

közszféra szolgálatában is 

jelen vannak 



 

 

Generálkivitelezés 

Ügyfeleink a lehető legkülönfélébb megbízásokkal fordulnak hozzánk, de ezek közül a generálkivitelezés 
áll az első helyen, hiszen a tervezéstől a kulcsrakész megvalósulásig minden részfeladatot mi végzünk el, 
ezzel teljes mértékben levéve a terhet megrendelőink válláról. 

Legfontosabbnak tartjuk, hogy a minőségi projektek kivitelezése mellett ügyfeleink igényeinek is 
folyamatosan eleget tegyünk, hiszen ezek gyakran változnak, fejlődnek egy-egy munkafolyamat kapcsán. 
Ennek biztosítása érdekében folyamatos konzultációt folytatunk megrendelőinkkel, minőségellenőrzést 
alkalmazunk, valamint az érvényben lévő szabványoknak megfelelő termékeket használjuk fel a teljesítés 
során. A kivitelezés során maradéktalanul betartjuk a vonatkozó előírásokat. 

 

  

Magyar - Kínai Két tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium felújítása 



 

 

 

 

GENERÁLKIVITELEZÉS 

Ócsai lakópark teljeskörű kivitelezésénél 



 

 

 

Gépészet 

Rövid határidőn belül vállaljuk gépészeti munkálatok elvégzését, úgy mint víz-, gáz- fűtésszerelés; 
légtechnikai berendezések telepítése; korszerű és környezettudatos technológiák alkalmazása, 
hőszivattyúk beépítése, valamint gépészeti és légtechnikai megoldások teljes körű tervezése, kivitelezése 
és korszerűsítése. 

Mérnöki tevékenység 

A kivitelezésen túl cégünk mérnöki szolgáltatással is foglalkozik, vállal tervezési feladatokat (tervek, 
látványtervek, forgalomtechnika, engedélyeztetési dokumentációk készítése). A kivitelezés során pedig a 
teljeskörű ügyintézést vállajuk, hatósági eljárások lebonyolítását, a különböző engedélyek, energetikai 
tanúsítványok beszerzését, költségvetés készítést. 

Irodaházak, Középületek külső-belső felújítása 

Az Európai Unió irodai fejlesztési hullám hatására mi is vállaljuk irodaházak, középületek, intézmények 
felújítását, bővítését, átalakítását. 

Erős és gyengeáramú rendszerek kivitelezése 

A fenti irodaházak belső kialakítása során figyelembe vesszük az irodai igényeket széles termék skáláját, 
így van lehetőségünk számítógépes munkaállomások, hangrendszerek, kivetitők, előadó termek, 
kapcsolók, világítástechnikai berúházások kivitelezésére is. 

Tetőtér beépítés, szigetelés 

Társasházak, iskolák, középületek, műemlékek során a tető külön szolgáltatást jelent számunkra. Legyen 
szó alpintechnikai kivitelezésről, állványtechnikai külső felújításról vagy egy egyszerű belső tér 
kialakításáról.  



 

 

  

ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS 

Izsáki Táncsics Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 



 

 

Energetikai korszerűsítés 

Jövőnk érdekében fontos, hogy az energiafogyasztást a lehető legnagyobb mértékben csökkentsük, az 
épületek fenntartását, üzemeltetését gazdaságosabbá tegyük. Az elmúlt években számos sikeresen 
lezárult projekt keretében végeztük el közintézmények, lakóépületek energetikai korszerűsítési munkáit 
(homlokzati hőszigetelés, tető hő- és vízszigetelés, pince födém szigetelés, nyílászáró csere, gépészeti 
rendszerek korszerűsítése, fejlesztése). 

 

 

XVII. Kerületi Kiskároshíd utca 2. Rauch porta épület felújítása 



 

 

  

„A jelen az a pont, amelyben a múlt és jövő 

összetalálkozik, határállomás az időben, de 

minőségileg nem más, mint az a két 

terület, melyeket összeköt.” 

Erich Fromm 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Műegyetem Főhomlokzat (Év Homlokzata 2014.) 



 

 

 

  

Homlokzat és társasház felújítás 

Az épületek felújítása összetett feladat, ami több szakirány folyamatos összehangolását igényli, magas szintű 
technikai kivitelezéssel. Cégünk teljes körű társasház és műemlék rekonstrukciót végez annak érdekében, hogy 
visszaállítsa ezen létesítmények eredeti arculatát. Tapasztalt szakembereink a munkafolyamatok során biztonsággal 
használják az ehhez szükséges speciális technikákat (alpintechnika, homlokzati állványozás), továbbá a műemléki 
felújítás során szorosan együttműködünk az Országos Műemléki Felügyelőséggel. 



 

 

 

  

 

Parkosítás és 

környezetrendezés 

Zsókavár III. ütem 



 

 

Parkosítás és környezetrendezés 

A városok, települések közterületeinek, azaz a parkoknak, tereknek, utaknak a megtervezése, felújítása és 
építése nagyrészt önkormányzati fejlesztésekhez kapcsolódik. Az elmúlt években cégünk az önkormányzat 
által kiírt pályázatok, illetve közbeszerzési eljárások keretében végzett parkosítást és környezetrendezést, 
mely magában foglalta az egyes épületek közti közterületnek a teljes felújítását az utcai bútorok 
telepítésével együtt.  
Munkánk során minden esetben figyelembe vesszük a környék természeti adottságait, a domborzati, 
beépítettségi és időjárási viszonyokat, továbbá vállaljuk a szükséges engedélyek beszerzését, valamint 
szigorúan betartjuk a vonatkozó környezeti és munkavédelmi előírásokat. 

 

 

XV. Kerületi Zsókavár akcióterületen lévő Zsókavár utca 2-4-6. számú épületek körüli 

közterület környezetrendezése és parkosítása 



 

 

 

  

Tető- hő- és vízszigetelés 

Cégünk fő profilja közé tartozik komplett tetőszigetelések kivitelezése, legyen szó akár új tető elkészítéséről, akár tetőfelújításról. A 
komplett tetőszigetelés magában foglalja a hő-és vízszigetelést a tetőszinti egyéb (tető-kőműves és bádogos) munkákkal együtt. 
Az elmúlt évek folyamán számos lakóépület, társasház és közintézmény tetőszigetelését elvégeztük, így az ezek során 
összegyűjtött tapasztalatoknak köszönhetően bátran kijelenthetjük, hogy cégünk kifogástalan minőségben, azaz jó minőségű 
anyagok használatával, alkalmazza a korszerű hő-és vízszigetelési technikákat. 

 

Podmaniczky János Evangélikus Óvoda 



 

 

 

  

 

REFERENCIÁINK 

Az alábbiakban bemutatjuk az elmúlt két évből az 

önkormányzatokhoz, illetve azok intézményeihez 

kapcsolódó referenciáinkat és az önkormányzati 

tulajdonú társasházak lakásainak felújításával 

kapcsolatos tevékenységünket. 

Főbb referenciáink 2016-ban: 

 Budapest XV. kerület Zsókavár u. 46-62. számú 

Társasház homlokzatának felújítása, melyért cégünk 

az „Év Homlokzata” különdíját is elnyerte 

 Budapest XV. kerület Neptun utcai iskola felújítása, 

melybe a Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Iskola 

költözött 

 Az Otthon Melege program keretében Budapest XI. 

kerület Petzvál utcai, Halmi Utcai, Zsombolyai utcai 

Társasházak, valamint Budapest XIV. kerület Gödöllői 

utcai Társasház és Budapest I. kerület Számadó utcai 

Társasház tető – és homlokzatszigetelése 

 Budapest I. kerület Batthyány utca 39. számú 

Társasház erkélyeinek felújítási munkái 

Főbb referenciáink 2017-ben: 

 VI. kerület, Csányi utca 9. 57 lakásos Társasház 

hőszigetelési munkái ~kb. 1200 m2 (Megrendelő: 

Stettin Hungária Kft.) 

 Izsák, Újonnan épülő Iskola homlokzati hőszigetelés 

4380 m2 (Megrendelő: West Hungária Bau Zrt és  Fejér 

B.Á.L Zrt Konzorcium) 

 XV. kerület ESZI udvar kialakítás öntött gumiburkolat 

készítés. (Megrendelő: XV. Gazdasági Működtetési 

Központ) 

 Budaörs Tópark Lakópark Hőszigetelés: Kb. 1200 m2 

(Megrendelő: Lavinamix Zrt.) 

Podmaniczky Evangelikus Általanos Iskola 



 

 

 

  

 

KÖZBESZERZÉS 

A Silda Group 8 Kft. aktívan részt vesz közbeszerzési eljárásokban. Cégünk folyamatosan pályázik 

a különböző értékű közbeszerzési kiírásokra és ezek közül már számos, jelentős tendert meg is 

nyert. A fent említett építési beruházások többségét is közbeszerzési eljárások során nyertük el, 

ezzel is növelve cégünk referencia munkáinak számát. 



 

 

Megéri a befektetést 

  



 

 

 

  

TÁRSASHÁZ GENERÁLKIVITELEZÉS 

REFERENCIÁINK 

kapcsolat: Balázs Dániel +36/30-277-6700 

 

átadás: cím: leírás: 

2018.03. 1112. Budapest, Madárhegy, Bakfű u. 12. 10 lakásos társasház 

2017.09. 1112. Budapest, Madárhegy, Bakfű u. 10. 5 lakásos társasház 

2017.05. 1112. Budapest, Madárhegy, Bakfű u. 8. 10 lakásos társasház 

. 



 

 

 

  

Bp. VII. ker. Vörösmarty u. 14. homlokzatfelújítás emeletráépítéssel 



 

 

 

  

 

Bp. VI ker. Király u. 82. sz. társasház és Penny 

Market homlokzatfelújítása, tervezéssel 



 

 

CÉGINFORMÁCIÓK 

IRODÁNK ELÉRHETŐSÉGE 

Cégnév: Silda Group 8 Építőipari Kft. 

Székhely: 1138 Budapest, Révész utca 2/B. 

Központi telefonszám: +36/1-720-1125 

Honlap: www.sildagroup.hu 

Központi e-mail cím: info@sildagroup.hu 

Cégjegyzékszám: 01-09-893090 

Adószám: 14192838-2-41 

Teljes létszám: 22 fő 

Munkaterületen aktív munkavállalónk: 

 5 fő kőműves 

 3 fő segédmunkás 

 7 fő festő 

 2 fő építésvezető 

Irodai munkatársak: 

 Ügyvezető: Takács Gábor 

 Műszaki Igazgató: Rácz Jenő 

 Építész felelős műszaki vezető: Tóth Tamás József 

 Épületgépész felelős műszaki vezető: Hegedűs Zoltán 

 Villamos felelős műszaki vezető: Gazdagh Péter 

 Projekt Vezetők: Péter Zoltán, Ruszthy Áron 

 Építés Vezető: Velladics Dezső, Visegrádi Norbert 

 Projekt költségterv készítése: Ruszthy Áron(+36/70-609-4956) 
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Műemlék rekonstrukciós referenciáink 

 

 

Budapest VI. kerület, Andrássy út 4. (Volt Harkány Palota) – Társasház külső, belső homlokzatainak, 

lépcsőházainak teljes körű felújítása, restaurálása. 



 

 

 

  
 

 

Budapest VI. kerület, Andrássy út 4. Volt Harkányi lakosztály felújítása, restaurálása két szinten összesen 

1000m2 alapterületű irodák kialakítása. 

  



 

 

 

Budapest VI. kerület, Andrássy út 132 

Mészkő homok homlokzat felújítása (forrás Wikimapia) 

 

Budapest VI. kerület, Dohány utca 3/a (Filmmúzeum) - homlokzat felújítás 



 

 

 

  

 

Budapest VI. kerület, Andrássy út 6. – Homlokzat felújítás 

  



 

 

 

  

 

Budapest VI. kerület Andrássy út 110 

Zelnik István Délkelet-Ázsiai Aranymúzeum komplett Homlokzatképzése. 

  



 

 

 

 

Eger Széchenyi utca 8. McDonald's étterem Homlokzat felújítás 

 

Bp XXI ker vízisport utca 25. Mediterrán Duna lakópark 58 és 64 lakásos tház falazási és vakolás munkái 

folyamatban  



 

 

 

UTÓSZÓ 

Büszkék vagyunk rá, hogy sokrétű munkánk révén sok ember számára tettük 
komfortosabbá a mindennapi életet és szebbé a lakókörnyezetet.  
Amennyiben tájékoztató anyagunk felkeltette érdeklődését, kérjük vegye fel velünk a 
kapcsolatot, hogy partnerei lehessünk építőipari tervei megvalósításában. 

Tisztelettel:  

 

Takács Gábor 

Ügyvezető



 
 

 


