CÉGBEMUTATÓ

Cégnév: Royal-Kert Kft.
Székhely: 8200 Veszprém, Sólyi u. 8.
Ügyvezető: Kishalmi Tibor

I. Cégünkről
A Royal-Kert Kft. közel egyéves előkészítés után 2001. februárjában alakult azzal a határozott céllal,
hogy 15 éves tapasztalatunkon alapuló szaktudásunk alapján egy folyamatosan változó és alakuló piac
igényeihez rugalmasan alkalmazkodni tudó cég jelenjen meg szolgáltatásaival a következő területeken:
Kert- és park tervezés
Kert, intézményi-, pihenő- és közpark építés
Kert, intézményi-, pihenő- és közpark ápolás, fenntartás
Automata öntözőrendszerek tervezése, kivitelezése, karbantartása
Játszótér építés, üzemeltetés
Játszótéri- és parkeszközök forgalmazása, gyártása, eszközök telepítése
Multifunkcionális gépek kereskedelme
A vállalkozás központja Veszprémben található. Fő működési területünk a Közép-Dunántúli régió, ezen
belül legfőképpen Veszprém és környéke, valamint a Balaton északi partszakasza.
Tevékenységünk a felsorolt kert-, park- és játszótér tervezési, kivitelezési, fenntartási feladatok teljes
skáláját lefedi. Munkánkat kiterjedt, megbízható beszállítói és alvállalkozói partnerkapcsolatok segítik.
Elkötelezett munkával folyamatosan építjük ki az ISO 9001 Minőségbiztosítási Rendszert, amelynek
szellemisége és követelményei egészen a cég alakulása óta meghatározzák a társaság egészének
tevékenységét, a fejlesztések fő irányvonalait. Mindezekből adódóan folyamatos a műszaki fejlesztés, a
korszerű technikák és technológiák bevezetése, valamint a humán erőforrás-fejlesztés.
Az induláskor megfogalmazott stratégia céloknak megfelelően fejlődésünk dinamikus. Mindent
megteszünk annak érdekében, hogy társaságunk piaci súlyát igényes munkával folyamatosan növeljük.
Állandó, visszatérő és új megrendelőink számának folyamatos növekedése elégedettséget tükröz
szakértelmünk, minőségünk és megbízhatóságunk terén. Dolgozóink szakmai és anyagi megbecsülése
biztos záloga magas színvonalú, elkötelezett munkavégzésünknek.
Cégünk főbb elérhetőségei:
Cégnév:
Ügyvezető (tel.):
Székhely:
Telephely:
Tel./fax:
E-mail:
Weboldal:

Royal-Kert Kft.
Kishalmi Tibor (mobil: 06 20/ 433-2017)
8200 Veszprém, Sólyi u. 8.
8200 Veszprém, Tirat Carmel u. 2.
+36 (88)/ 560-564
info@royalkert.hu
www.royalkert.hu
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II. Munkáinkról
II.1. Kapcsolatunk Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatával
Cégünk megalakulásától (2001) kezdve a veszprémi Önkormányzattól egyrészt eseti megbízásokat kap,
másrészt a 2004-2007-ig tartó parkfenntartási szerződésünk keretén belül 2004 óta folyamatos
parkfenntartási tevékenységet végez Veszprém zöldterületének kétharmadán, valamint a téli hóeltakarítás
és síkosság-mentesítés feladatait látja el a veszprémi járdákon és buszmegállókban.
További hosszabb távú önkormányzati szerződések keretében végzünk a vonatkozó szabványoknak
megfelelő közterületi játszótér-karbantartási munkákat heti rendszerességgel.
Cégünknek a veszprémi Önkormányzattal és egyéb felekkel való együttműködési stratégiáját a következő
ábra szemlélteti:

-3-

II.2. Önkormányzatok, közintézmények, intézmények részére végzett munkák
2009-2011-ig (a teljesség igénye nélkül)
2011.
PARKFENNTARTÁS:
Parkfenntartás Veszprémben 116 ha zöldfelületen, a „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltatóval
kötött szerződés keretein belül – fűnyírás, kaszálás, zöldhulladék kezelés

Hóeltakarítás, síkosság-mentesítés: járdák és buszmegállók gépi és kézi hóeltakarítása Veszprém
területén

ÖNTÖZŐRENDSZEREK KIVITELEZÉSE, KARBANTARTÁSA:
Automata öntözőrendszerek tervezése, kivitelezése, karbantartása; vízszerelési munkák:
-

Veszprém, Lidl áruház: automata öntözőrendszer tervezés

-

Veszprém, Pannon Egyetem: csepegtető öntözőrendszer tervezése, kiépítése

-

Veszprém, magánkert: meglévő öntözőrendszer vízhálózatának szétválasztása

-

Balatonakarattya, magánkert: automata öntözőrendszer tervezése, kiépítése
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-

Veszprém, Balatonalmádi, Balatonfüred, Csopak, Alsóörs: automata öntözőrendszerek
vízhálózatának téli víztelenítése magánkertekben

JÁTSZÓTÉR KARBANTARTÁS, ÜZEMELTETÉS, KIVITELEZÉS:
34 db veszprémi játszótér üzemeltetése a 78/2003. Gkm rendelet, a vonatkozó MSZ EN 1176:2008
szabvány, valamint a veszprémi üzemeltetési rendszer alapján

Játszóeszközök szabványossági felújítása, átalakítása 6 db veszprémi játszótéren
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Önkormányzati játszótér építések - játszóeszközök szállítása, telepítése, a 78/2003 GKM rendelet
szerinti bevizsgálása a következő településeken:
- Mencshely
- Veszprém, Jutaspuszta: 3 db rugós játék telepítése
Játszótér építések közintézményekben - játszóeszközök szállítása, telepítése, a 78/2003 GKM
rendelet szerinti bevizsgálása a következő közintézményekben:
- Szeged – 11 db óvodába 53 db játszótéri eszköz szállítása
- Veszprém, Egry úti Óvoda: 3 db rugós játék telepítése
Játszótér építések egyéb helyszíneken - Játszóeszközök szállítása, telepítése, 78/2003 GKM
rendelet szerinti bevizsgálása:
- Nemesapáti, Szülőföldemért Alapítvány: 4 db játszótéri eszköz szállítása
- Nyíregyháza, Asztla Kft.: 2 db játszóeszköz szállítása
- Szlovákia, Nyárasd: 16 játszótéri eszköz és 6 parkeszköz szállítása
PARKESZKÖZ FORGALMAZÁS, GYÁRTÁS, TELEPÍTÉS
Több éve foglalkozunk park-és köztéri eszközök forgalmazásával, telepítésével az ország egész
területén. Termékeink között megtalálhatóak külföldi (olasz) és hazai parkberendezések többféle
minőségi és árkategóriában. Figyelembe véve a piaci igényeket, kínálatunkat saját gyártású termékekkel
bővítettük. Ennek eredményeként versenyképes áron tudunk kínálni egyedi eszközöket is, melyek
megfelelnek az extra magas minőségi igényeknek.
-

Veszprém Megyei Jogú Város közterületei: 15 db kutya-toalett, 35 db
köztéri hulladékgyűjtő

-

Alsónémedi CBA Üzletlánc: kerékpár tárolók, kültéri csikkgyűjtő
rendszerek és hulladéktárolók

-

Budapest, Belváros-Lipótváros Városüzemeltető Kft: Oszlopra
szerelhető csikkgyűjtők

-

Kazincbarcika, BorsodChem Zrt.: buszváró

-

Sopron, Víz-és Csatornamű Zrt.: Kutya-toalettek egyedi piros színben

-

Balatonalmádi, Nők a Balatonért Alapítvány: padok, növénydézsák, hulladéktároló edények, kutyatoalett szállítása és telepítése zöldfelület helyreállítással

-

Inárcs, Állatorvosi rendelő: kutya-toalett, hulladékgyűjtő és kerékpártároló szállítása és telepítése
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2010.
PARKFENNTARTÁS:
Parkfenntartás Veszprémben 116 ha zöldfelületen, a „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltatóval
kötött szerződés keretein belül – fűnyírás, kaszálás, zöldhulladék kezelés
Hóeltakarítás, síkosság-mentesítés: járdák és buszmegállók gépi és kézi hóeltakarítása Veszprém
területén
ÖNTÖZŐRENDSZEREK KIVITELEZÉSE, KARBANTARTÁSA:
Automata öntözőrendszerek tervezése, kivitelezése, karbantartása; vízszerelési munkák:
-

Veszprém,
Balatonalmádi,
Balatonvilágos,
öntözőrendszerének tervezése, kiépítése

Öskü:

magánkertek

-

Veszprém, Balatonalmádi, Balatonfüred, Csopak, Alsóörs: automata öntözőrendszerek
vízhálózatának téli víztelenítése magánkertekben

automata

JÁTSZÓTÉR KARBANTARTÁS, ÜZEMELTETÉS, KIVITELEZÉS:
30 db veszprémi játszótér üzemeltetése a 78/2003. Gkm rendelet, a vonatkozó MSZ EN 1176:2008
szabvány, valamint a veszprémi üzemeltetési rendszer alapján
Önkormányzati játszótér építések - játszóeszközök szállítása, telepítése, a 78/2003 GKM rendelet
szerinti bevizsgálása a következő településeken:
- Igar
- Márkó
- Balatonederics
- Pétfürdő
- Küngös
- Veszprém – 7 db játszótér építése

Játszótér építések közintézményekben - játszóeszközök szállítása, telepítése, a 78/2003 GKM
rendelet szerinti bevizsgálása a következő közintézményekben:
- Szombathely - Szűrcsapó Óvoda
- Dunaújváros - Hétszínvirág Bölcsőde
- Veszprém - Egry úti Óvoda
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Játszótér építések egyéb helyszíneken - Játszóeszközök szállítása, telepítése, 78/2003 GKM
rendelet szerinti bevizsgálása:
- Velence - MOL benzinkútnál családi fitneszpark és játszótér tervezése és építése
- Kismaros – játszótér építés

Velence – MOL benzinkút, családi fitnesz-park

2009.
PARKFENNTARTÁS:
Parkfenntartás Veszprémben 93 ha zöldfelületen („VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltatóval
kötött szerződés keretein belül) – fűnyírás, kaszálás
Hóeltakarítás, síkosság-mentesítés: járdák és buszmegállók gépi és kézi hóeltakarítása Veszprém
területén
5 méter magas karácsonyfák szállítása, felállítása és feldíszítése 4 db körforgalomba

ÖNTÖZŐRENDSZEREK KIVITELEZÉSE, KARBANTARTÁSA:
Automata öntözőrendszerek tervezése, kivitelezése, karbantartása; vízszerelési munkák:
-

Veszprém, Balatonakarattya: magánkertek automata öntözőrendszerének tervezése,
kiépítése

-

Veszprém, Balatonalmádi, Balatonfüred, Csopak, Alsóörs: automata öntözőrendszerek
vízhálózatának téli víztelenítése magánkertekben

JÁTSZÓTÉR KARBANTARTÁS, ÜZEMELTETÉS, KIVITELEZÉS:
25 db veszprémi játszótér üzemeltetése a 78/2003. Gkm rendelet, a vonatkozó MSZ EN 1176:2008
szabvány, valamint a veszprémi üzemeltetési rendszer alapján.
Önkormányzati játszótér építések - Játszóeszközök szállítása, telepítése, 78/2003 GKM rendelet
szerinti bevizsgálása a következő településeken:
- Litér
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- Vaszar
- Telekgerendás
Játszótér építések közintézményekben - játszóeszközök szállítása, telepítése, a 78/2003 GKM
rendelet szerinti bevizsgálása a következő közintézményekben:
- Veszprém-Gyulafirátót - Kastélykert Körzeti Óvoda
- Gyál - Bölcsőde
- Beled - Mikrotérségi ÁMK
- Nagykanizsa - Vasút a Gyermekekért
- Budapest - Kispest Polgármesteri Hivatal
- Dorog - Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
- Győr - Gyirmóti Á.M.K.
- Zalaegerszeg - Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
- Székesfehérvár - Tulipános Óvoda
- Várpalota - Szivárvány Óvoda
- Balatonfűzfő - Szivárvány Óvoda
- Bonyhád - Bonyhád Város Polgármesteri Hivatal
- Győr - Brunszvik Teréz Német Nemzetiségi Óvoda
- Mezőlak - Mezőlaki Iskola
- Nagytevel - Napközi Otthonos Óvoda
- Kóny - Napközi Otthonos Óvoda
- Kőszeg - Központi Művészeti Óvoda és Bölcsőde
- Budapest - ELTE
- Veszprém - Dózsa György Ált. Isk.
- Litér - Árpád Fejedelem Általános Iskola
Játszótér építések egyéb helyszíneken rendelet szerinti bevizsgálása:
-

Játszóeszközök szállítása, telepítése, 78/2003 GKM

Mohács - Mohácsi Family Center
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