


2 - Cé gismer tető

Tisztelt ügyfeleink, kedves érdeklődők!

Köszöntjük Önöket a Fabetker Kft. munkatársainak és tulajdo-
nosainak nevében. Ezzel az információs anyaggal szeretnénk 
bemutatni azokat a szolgáltatásokat és termékeket, amelyekkel 
a partnereink által felvállalt feladatok teljesítésében együtt-
működhetünk. Vállalatunk termékportfóliója három nagy ter-
mékkategóriából áll. Egyrészt beton- és vasbeton termékekből, 
továbbá fabeton alapanyagú építőelemekből és hőszigetelő 
anyagokból, illetve zajvédőfal-rendszerekből. A határidőket 
betartva, magas minőségű elemekkel állunk ügyfeleink rendel-
kezésére.

Számunkra nincs lehetetlen. Célunk, hogy minden ügyféligényre 
megtaláljuk a megfelelő megoldást: akár a már ismert terméke-
ink között, akár fejlesztéssel.

Folyamatosan keressük az új lehetőségeket, a kihívások inspi-
rálják fejlődésünket. Innovatív, korszerű termékeket gyártunk, 
modern gyártástechnológiával, stabil és szakképzett munkaerő-
bázissal.

Ismerje meg jobban tevékenységünket a következő oldalakon!

Üdvözlettel,

Ügyvezetők

Társaságunk csapata 51 saját állományban lévő munkatárs-
sal és feladatoktól függően 55-70 fő alvállalkozói létszámmal 

dolgozik. Vezetőink (15 fő) többéves szakmai tapasztalattal 
rendelkező egy- vagy többdiplomás szakemberek.
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Zajvédő falak széles választékával állunk ügyfeleink rendelkezésére. 
A termékek csökkentik a fokozódó forgalom és a megemelkedett me-
netsebesség által keltett zajhatást lakott területeken, forgalmas utak, 
vasutak vagy ipari létesítmények mellett.

A kínálatból partnereink többféle szín és mintázat közül választhatnak, 
így a környezethez illő megoldással dolgozhatnak.

A hasábmintás felületi mintázatú zajvédőfal-elemeink használati min-
taoltalom alatt állnak; egyedi kialakításuk hatékonyabb zajcsökken-
tést tesz lehetővé. Az XTR Akusztik Prizma elemek felületét az optikai 
prizmákra emlékeztető alakzatok alkotják: ezek azonban nem a fényt, 
hanem a hanghullámokat törik meg. A 3D-s formavilág ráadásul a kü-
lönböző napszakokban, az eltérő fények között más és más arcot mutat, 
így megjelenése minden pillanatban különleges, egyúttal kiemelkedően 
hatékony.

- Kiváló zajvédelem esztétikus megjelenéssel -

Zajvé dőfal-rendszerek:  
fabeton akusz t ika i  e lemek ,
fafonatos  akusz t ika i  e lemek
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B eton termékek:  

keretelemek ,  út-  
és  va sútépítés i  e lemek

A betontermékek előállításához nemcsak a gyártás, hanem már a ter-
vezés során is korszerű, számítógépes vezérlésű eszközöket használunk. 
Keverőtelepeinket is folyamatosan korszerűsítjük, ezért akár öntömörödő, 
akár szálas betonkeverékek előállítására is van lehetőségünk.

10.000 fm/hó csapadékvíz-elvezetési elem gyártókapacitásunk nagy 
mennyiségben teszi lehetővé a méretpontos meder- és folyókaelemek 
előállítását. Út- és vízépítési elemek gyártásában nagy tapasztalattal ren-
delkezünk, és kiemelkedő választékot kínálunk.

Bár a feszített betontechnológia cégünk számára is új, alkalmazása 
importkiváltó hatással bír. A technológiával ugyanis már olyan szerkezeti 
elemeket is gyárthatunk, amelyek beszerzése korábban megfelelő kapa-
citás hiányában az országhatárokon belül nem volt lehetséges.

- Korszerű technológiákat alkalmazunk -

Termékek



- 5
Maga sépítés i  termékek: 
l át szóbeton-homlok zat  d ísz ítő -
elemek ,  le l átóelemek

A FABETON építési rendszerrel lakóépületek falszerkezetei készíthetők 
el. Fő- és válaszfalak, továbbá födém építéséhez is használható, szükség 
esetén hőszigetelő lappal kiegészített rendszerként. Alkalmazható még 
dekoratív, anyagában színezett kerítések, illetve állattartó telepek hőszi-
getelt szendvicspaneljeinek gyártására is. 

A termékcsoport egy természetes és időtálló anyagban egyesíti a fa és a 
beton kedvező épületszerkezeti tulajdonságait.

A beton nemcsak tartós és erős szerkezeti elemként lehet része épü-
leteknek és műtárgyaknak, de díszítőelemként is használható. Legyen 
szó homlokzatokról vagy más funkcionális felületekről, a betonelemek 
jó ellenállású és stabil termékként alkalmazhatók.

- A fa és a beton ölelésében -

- A gyönyörű beton -

Termékek
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B eton-termékek:  
á l l attar tá s ,  ipar i  és  

mezőgazda s ági  tárolók  eleme i

Megoldást keresünk akkor is, amikor higiénikus, könnyen tisztán tartható 
látszóbeton-felületeket kell létrehoznunk. Az állattartó telepeken elvá-
rás és előírás, hogy tökéletesen sima falakat kell készítenünk, mindezt 
időtálló és a környezeti hatásoknak is ellenálló anyagból.

A látszóbeton falak ilyenek, felületi kialakításuk azonban gondosságot 
igényel. Mivel a célunk minden probléma esetén a megoldás keresése 
és megtalálása, így olyankor is erre törekszünk, amikor termékeinknek 
nehéz körülmények között kell teljesíteniük.

- Biztonságos, higiénikus és esztétikus -

Termékek

VVTK Kft.
4025, Debrecen, Hatvan utca 70. 

 +36 52 429 259
vvtkkft@gmail.com



- 7A z innováció  
a jövő

PROFESSZIONÁLIS ZAJVÉDELEM 
ZAJKÖZ Kft.

Zajvédelem a közlekedésben

Zajvédőfal-elemek 
forgalmazása

és zajvédő falak 
teljes körű kivitelezése

További információ
és referenciáink

www.zajkoz.hu

Kapcsolat:
office@zajkoz.hu

XTR Akusztik

FA–Akusztik

XTR Akusztik Prizma

Sergard MDS

XTR Akusztik
Prizma Pixel

CALMA TEC
kiegészítő elem

Technológiai- és termékinnovációink mellett a hétköznapokban is a modern, 
előremutató megoldásokat keressük. Kollégáink folyamatos képzésben részesül-
nek: az élethosszig tartó tanulás támogatása számunkra természetes. Tapasztalt 
kollégáink mellett a Debreceni Egyetem, illetve a Műegyetem kutatóival is együtt 
dolgozunk.

Ilyen csapattal lehetőségünk van egyedi megoldások fejlesztésére is, gyártástech-
nológiánk rugalmasságának köszönhetően pedig mindössze 2-3 hétre van szüksé-
günk az új termékek sorozat gyártásához. Fejlesztési programunk részét képezte 
egy új vállalati- és termelésirányító rendszer bevezetése, valamint egy termékki-
szolgálást és gyártást segítő bakdaru beszerzése is.

Zsaluparkunkat rendszeresen bővítjük és korszerűsítjük. Az új megoldások, és a 
modern zsaluzási technikák alkalmazása új termék gyártását teszik lehetővé szá-
munkra. Ilyen gyártmányok:

           - Prizma felületű zajvédőfal elemek
           - Szálerősítéses vízelvezetési elemek
           - Hüllőterelő elemek

Gyártásunkat folyamatosan automatizáljuk, ebben a szellemben indítottuk el egy 
új előfeszített támoszlop-gyártósor, továbbá egy vasalt és vasalatlan betonelemek 
gyártására alkalmas automata gép beszerzését is. tására alkalmas automata gép 
beszerzését is.
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Cégünk történetének egyik kiemelkedően fontos mérföldköve volt az 
M30-as autópálya, 180 milliárd forintért épült újabb, 57 km-es sztráda-
szakaszának kivitelezésében való részvétel.

Társaságunk az autópályához és a kapcsolódó infrastrukturális fejlesz-
tésekhez 14.500 m2 zajvédőfalat, 3.500 fm felszíni csapadékvíz-elvezető 
elemet, 6.800 fm útpadka folyókát, és 1.350 fm különböző keresztmet-
szetű keretelemet gyártott, illetve szállított le, melyek beépítésre kerül-
tek az útszakaszon.

Különleges és izgalmas feladat volt, hogy egyes keretelem-szakaszokat 
úgy kellett megtervezni és az elemeket legyártani, hogy a helyszínen 
ráépülő, helyenként akár 5 m magas vasbeton támfallal egybeépítve 
biztosítsák az autópálya szerkezetéből és használatából eredő terhek 
viselését, egyúttal pedig a csapadékvíz elvezetését.

Komoly kihívást jelentett a keretelemek 0,5 m-től 10 m-ig változó földta-
karásából adódó terheléseknek megfelelő armatúra-vasalatok megter-
vezése és beszerelése.

Szervezett munkánknak köszönhetően megbízásunkat a 2022. elejére 
tervezett átadási határidő előtt teljesítettük. Nagy örömünkre szolgál, 
hogy ezáltal részesei lehettünk e hatalmas projektnek – mely része a 
Balti-tengert a Fekete- és Égei-tengerrel összekötő Via Carpatia transz-
nacionális útvonalnak.

- Az M30-as autópályaszakasz építése -

Néhány példa  az  elmúlt 
évek  k ih ívá s a iból
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Nagy értékű és sok összetevőből álló megbízást nyert társaságunk, 
amikor a 80. számú vasútvonal Gödöllő és Hatvan közötti szakaszának 
korszerűsítése során minket bíztak meg a zajvédőfal-panelek és a vasúti 
betontermékek beszállítására.

A 62 milliárd forintból megvalósult munkákhoz a Fabetker Kft. több mint 
30.500 m² XTR-Akusztik zajvédő falpanelt, 7.100 fm vasúti vízelvezetési 
elemet, továbbá mintegy 6.250 fm L55 típusú peronelemet gyártott és 
szállított be.

A gyártás során fokozott figyelemmel és fegyelemmel kellett eljárnunk, 
hiszen a felújítások elvégzésének idejére elrendelt vágányzárak miatt 
semmilyen csúszás nem fordulhatott elő a szállítási mennyiségekben és 
a szállítási határidők betartásában. A termékek gyártását és a kiszállítá-
sok szervezését, a kivitelezővel naponta egyeztetve, az elvárt ütemben 
tudtuk megvalósítani. Gyártmányaink méretpontossága és kiváló minő-
sége gyors, hatékony kivitelezést tett lehetővé.

A kivitelező, valamint cégünk szakembereinek közös gondolkodása azt 
eredményezte, hogy a projekt hozzánk kötődő feladatai a tervezett  
határidőn belül elkészülhettek.

Ez az igen magas beszállítási volumen és annak megfelelő minősége 
bizonyította, hogy a Fabetker Kft.-t vevőcentrikus gyártási és logisztikai 
filozófiája a vasútépítések során alkalmazott termékek terén is a hazai 
előgyártó ipar egyik meghatározó szereplőjévé emelte.

- A Gödöllő-Hatvan vasútvonal korszerűsítése -

Referenciák
Néhány példa  az  elmúlt 
évek  k ih ívá s a iból

KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft.
Budapesti raktár: +36 20 2983 577

www.suggest.hu
SUGGEST Kft. széles választékban kínálja Önnek a 
vasbeton szerkezetes építéshez szükséges be-
tonacél távtartókat és zsalutartozékokat, emelés-
technikai eszközöket előgyártott vasbeton 
elemekhez és egyéb kiegészítő termékeket az 
alapoktól a födémig. Kérem forduljon hozzánk 
bizalommal.
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Cégünk két fontos stratégiai gyártási vonalán előállított termékcsoport 
beszállítására kapott megbízást a Debrecen határában kialakítandó 
Észak-Nyugati Gazdasági Övezet (ÉNYGÖ) – a leendő BMW gyár terü-
letével együtt – területének előkészítéséhez, és a kapcsolódó Debre-
cen-Füzesabony vasútvonal korszerűsítéséhez.

Társaságunk a kivitelezői cégcsoport részére az ÉNYGÖ terület-előkészí-
tés csapadékvíz-elvezető csatornáihoz mintegy 9.000 fm folyókaelemet 
szállított.

A terület vasúti kiszolgálásának érdekében a Debrecen-Füzesabony 
vasútvonal korszerűsítésére, átépítésére sor került, valamint három 
vasúti megálló felújítása is megtörtént. Megújult gyártástechnológiá-
val készülő „zászlóshajó” termékünkből, az L55-ös peronelemből közel 
2.000 fm-t szállítottunk le, továbbá a vasútvonal mellett kb. 1.200 fm 
csapadékvíz-elvezető „U” elemeket és ezek fedlapjait, valamint trapéz-
szelvényű folyókaelemeket.

- A debreceni ÉNYGÖ és a kapcsolódó  
vasútfejlesztés -

Referenciák
Néhány példa  az  elmúlt 

évek  k ih ívá s a iból

A ma minősége számunkra azonos  
a holnap igényével

MSZ EN ISO 9001:2015 
MSZ EN ISO 14001:2015 

MSZ ISO 45001:2018

 4181. Nádudvar, Bem J.u.3.sz.  I  54-527-000  
nadep@t-online.hu  I  www.nadep.hu

Integrált irányítási rendszer szabványai:

NÁDÉP  
Építőipari és Kereskedelmi  

Szolgáltató Kft.





Fabetker Kft.
4181 Nádudvar,  
Virágos zug Hrsz. 0548/6. 
Web: www.fabetker.hu
Telefon: +36-54/527-023
Fax: +36-54/482-014 
E-mail: fabetker@fabetker.hu
GPS: 47.434357; 21.208492


