


Bemutatkozó

A 10 éve alapított, száz százalékban magyar tulajdonú Clasman Csoport megalakulá-
sa óta folyamatosan részt vesz ipari létesítmények, technológiai csőhálózatok, acél-
szerkezetek, valamint rozsdamentes és szénacél berendezések gyártási, szerelési; 
valamint olajipari és élelmiszeripari létesítmények teljeskörű tervezési- és kivitelezési 
munkáiban.

Cégcsoportunk megfelelő tapasztalattal, szakértő gárdával, tudományos háttérrel és 
minősítésekkel rendelkezik ahhoz, hogy a tervezéstől a teljes kivitelezésig részt vegyen 
komplex munkák megvalósításában.

Tevékenységünket a magas szakmai színvonal, a folyamatos innováció és a fenntart-
ható fejlődés iránti elkötelezettség jellemzi. Folyamatosan követjük az iparági trende-
ket és vizsgáljuk új technológiák, új termékek bevezetésének a lehetőségét. Célunk, 
hogy fenntartható értékeket teremtsünk, vevőinknek egyszerre nyújtsunk termékeket 
és komplex, értékteremtő szolgáltatásokat.



CÉGFILOZÓFIÁNK

Cégünk elkötelezett híve a folyamatos fejlődésnek, megújulásnak, amely lehetővé te-
szi számunkra, hogy az egyedi vevői igényeknek, valamint a változó piaci kihívásoknak 
megfeleljünk.

A Clasman Csoport országos szinten biztosítja a legkiválóbb minőségű acélipari ter-
mékeinek teljes körű tervezését, gyártását, telepítését és karbantartását. Szakembe-
reink elhivatottsága és felkészültsége a biztosíték arra, hogy európai színvonalú gyártó 
vállalat legyünk.

Partnereinkkel hosszú távú, megbízható és tisztességes együttműködésre törekszünk, 
ezzel segítve őket célkitűzéseik elérésében.

FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS

Cégcsoportunk a tevékenységeinek megfelelő, érvényes felelősségbiztosítással ren-
delkezik az UNIQUA Biztosítónál. Kötvényszáma: 4277747.



CLASMAN STEEL KFT.

A Clasman Steel Acélszerkezet-gyártó Kft. ipari generál kivitelezéssel, ipari technoló-
giai, - gépészeti, acél- szerkezeti tervezéssel és gyártással foglalkozik. Ipari berende-
zéseket és komplett technológiai rendszereket gyárt rozsdamentes és szénacél kivi-
telben.  A cég Dunaújvárosban egy 3,2 hektáros területen működik, ahol jelenleg több 
mint 4000 négyzetméteren folyik a gyártás.

A céget nagyfokú innovációs képesség és folyamatos megújulás jellemzi, melynek 
eredményeként számos saját terméket is fejlesztettünk az utóbbi években, melyekkel 
sikeresen jelentünk meg a hazai és nemzetközi piacokon. 

A folyamatos kapacitásbővítés következő lépéseként a Clasman Csoport a közeljövő-
ben komolyabb tőkebevonásra készül.



CLASMAN TECHNOLOGY KFT. 

A Clasman Csoport tagja, a Clasman Technology Kft. 2011-ben alakult. Tulajdonosai 
és szakember gárdája sok éves tapasztalattal rendelkezik a generál-kivitelezés és 
technológiai szerelés területén. Az ipari technológiai-, gépészeti-, csővezeték és acél-
szerkezeti szereléssel, kivitelezéssel és karbantartással foglalkozó vállalkozás 2016-tól 
villamos és irányítástechnikai tevékenységekkel egészült ki.

A projekteken felmerülő építészeti, szakipari kivitelezéseket saját állománnyal vagy 
partner szakcég bevonásával oldjuk meg. 

Innovatív hozzáállásunk, következetes üzleti tevékenységünk, az ügyfél igényekre való 
gyors reagálásunk, jövőbe látó gondolkodásmódunk és rugalmasságunk tesz egye-
divé minket.

Növeljük ügyfeleink hatékonyságát, csökkentjük költségeiket, szerteágazó tudásunkkal 
és több éves tapasztalatunkkal segítjük őket az üzemi teljesítményük optimalizálásá-
ban.



SZOLGÁLTATÁSAINK

Clasman Steel Kft.
ACÉLSZERKEZET GYÁRTÁS

Acélszerkezeteink hosszútávon megőrzik megbízható stabilitásukat, használhatósá-
gukat és magas tűzálló képességgel rendelkeznek. 

A cégcsoport tulajdonában lévő, Dunaújvárosban található 32000 négyzetméteres 
telephelyen 4200 nm daruzott gyártócsarnok (3db 6,3 t / 2db 5 t / 2db 15 t híddaru 
- 11,6 m maximális emelőmagassággal) és egy 1200 nm-es szerelő műhely és rak-
tár biztosítja a folyamatos gyártás feltételeit és megrendelőink kiszolgálását. A kész 
szerkezeteket saját gépjárműparkunk segítségével szállítjuk a megrendelő által kívánt 
helyszínre, majd az akár 21 m magasságig kinyúló önjáró szerelő állványaink segítsé-
gével állítjuk össze.

A Clasman Steel Kft. által gyártott acélszerkezetek helyszíni szerelését a cégcsoport-
hoz tartozó Clasman Technology Kft. végzi.

 › IPARI CSARNOKOK
 › DARUSZERKEZETEK
 › PONTON
 › ZAJVÉDŐ FALAK
 › BETONELEM SABLONOK
 › GARÁZSOK
 › KONTÉNEREK

 › ÖNFELÉPÜLŐ KONTÉNEREK
 › LÉPCSŐ, KORLÁT, PÓDIUM
 › EGYEDI SZERKEZETEK
 › TARTÁLYOK
 › TECHNOLÓGIAI VEZETÉK RENDSZEREK

TERMÉKEINK



SZOLGÁLTATÁSAINK

Clasman Technology Kft.
PROJEKTMANAGEMENT

Átlátjuk a folyamatokat, már a tervezésnél felhívjuk a figyelmet az esetleges hibák-
ra, a felmerülő nehézségeket szakmai hozzáértéssel és rugalmassággal kezeljük, és 
minden esetben a leginkább erőforrás- és költséghatékony megoldásokat nyújtjuk 
megrendelőinknek.

TECHNOLÓGIAI CSŐSZERELÉS

Vállalatunk az ipar számos területén foglalkozik technológiai csőrendszerek szerelé-
sével. Az élelmiszeripar, az energetikai szektor, de a vegyipar követelményeinek meg-
felelő rendszerek szerelésére is vannak kompetens megoldásaink a technológia cső-
szerelés területén.



SZOLGÁLTATÁSAINK

Clasman Technology Kft.
TECHNOLÓGIAI RENDSZER ÜZEMELTETÉS/KARBANTARTÁS

A rendszeres karbantartás a termékminőség megőrzése és a termelékenység szinten 
tartása, javítása érdekében kiemelten fontos, ezért nagy hangsúlyt fektetünk rá. Azok-
nak a gyáraknak, üzemeknek, ahol nem rendelkeznek saját és jól felkészült karbantar-
tó csapattal, megoldást nyújtunk az alkalmi vagy rendszeres karbantartási munkák 
elvégzésére..

KARBANTARTÁSI MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÁSOK

A karbantartási tevékenységek során a rendszerek áttekintésében és optimalizálásá-
ban tapasztalt mérnökeink nyújtanak támogatást.  Az következő feladatokat látjuk el: 
tisztítás, mosás, kenés, korrózióvédelem, tárolás, felülvizsgálat, diagnosztikai vizsgálat, 
tartós megfigyelés, javítás, alkatrészcsere, felújítás, átalakítás, átépítés.



SZOLGÁLTATÁSAINK

Clasman Technology Kft.
GENERÁLKIVITELEZÉS (ECP)

TERVEZÉS

Munkánk során kiemelt hangsúlyt fektetünk a tervezésre, hiszen ez szolgál a további 
tevékenységeink alapjául. A tervek, a műszaki rajzok elkészítése a legmodernebb ter-
vezőszoftverekkel történik.

PROJEKTVEZETÉS/PÁLYÁZATI TANÁCSADÁS

Teljes körű projektmanagement szolgáltatást nyújtunk zöld- és barnamezős beru-
házások illetve technológia fejlesztési elképzelések támogatására. Beruházói igények 
alapján pályázati tanácsadást is biztosítunk ügyfeleink számára, amivel hozzájáru-
lunk a szükséges források előteremtéséhez.



SZOLGÁLTATÁSAINK

Clasman Technology Kft.
GENERÁLKIVITELEZÉS (ECP)

IPARI ÉS ÉLELMISZERIPARI BERUHÁZÁSOK GENERÁL KIVITELEZÉSE

A munkafolyamatok meghatározása és időzítése mellett hatékony szervezést, a fel-
adatok és költségek optimalizálását nyújtjuk Önnek. Számos különböző típusú épüle-
tet (műhely, raktár, ipari csarnok) valósítottunk meg az elmúlt évek során a tervezéstől 
a kulcsátadásig. 

Projektjeink kiemelt célterülete az élelmiszeripar, hosszú évek szakmai tapasztalataira 
építve teljesítjük megrendelőink igényeit. Élelmiszeripari projektjeink megfelelnek az 
élelmiszeripar által támasztott magas követelményeknek, melyet szakirányú képzett-
séggel rendelkező munkatársaink biztosítanak.

GÁZVEZETÉK ÉPÍTÉS

Az egészen kis átmérőjű impulzusvezeték hálózatoktól a több méter átmérőjű ipari gáz 
(kohógáz, kamragáz, földgáz) csővezeték rendszerekig vállaljuk gázvezetékek gyár-
tását és helyszíni szerelését. Gyakorlott hegesztőink a legszigorúbb feltételek szerint 
vizsgált varratok képzését is képesek elvégezni, különböző technológiával (bevont 
elektródás, fogyóelektródás-védőgázas ívhegesztés, AWI hegesztés, orbitális hegesz-
tőgéppel végzett hegesztés).



Termékeinkről bővebb leírást, folyamatosan frissülő referenciáinkat és tanúsítványa-
inkat megtalálja cégünk weboldalán: www.clasman.hu.


