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CÉGBEMUTATÓ
Kedves Cégvezető!

Tisztában vagyunk vele, hogy milyen problémákkal küzd a karbantartás 
területén a mindennapokban. Tapasztalatból tudjuk, hogy a váratlan 
problémák, nem feltétlenül párosulnak a legjobb és leggazdaságosabb 
megoldásokkal cége számára. Ha fontos Önnek, hogy egy több mint 15 éves 
ipari tapasztalattal rendelkező, megbízható és specialistákat felvonultató 
partnercég álljon Ön és cége mellett, akkor az Önnek kellő cég bemutatóját 
olvassa.

Ha a Pentasol mellett dönt, akkor a nyugodt mindennapokat választja!

Amennyiben szeretne egy olyan partnerrel együtt működni, akinél a 
problémái nagy részére megtalálja a hatékony megoldást, és mindemelett 
költségmegtakarítást hajt végre cége számára, valamint hosszútávon 
tervezheti hatékony működését, nem kell tovább várnia!
Akár eseti, akár szerződéses formában is állunk partnereink rendelkezésére!
Méltán lehetünk büszkék arra, hogy egy fiatal, dinamikus csapat segítségével 
folyamatosan növelni tudjuk piaci részesedésünket.
Beszállítóink több évtizedre visszatekintő gyártás technológiát alkalmaznak, 
emellett saját gyártású termékeink is kiemelkednek az innovatív megoldások 
területén.
Előnyünk, hogy az évek folyamán a portfóliónk fejlődése töretlen, 
ami elsősorban a forgalmazott termékeink megbízhatóságának és 
szolgáltatásaink hatékonyságának, valamint munkatársaink alapos 
felkészültségének köszönhető.

KÉREM ENGEDJE MEG, HOGY EZEN GONDOLATOK MENTÉN
BEMUTASSAM ÖNNEK CÉGÜNK PORTFÓLIÓJÁT:

Felelős cégvezetőként nyilván Önnek is fontosak az alábbi fogalmak, melyek elengedhetetlenek cége 
kiegyensúlyozott, nyugodt napi működéséhez!
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TEVÉKENYSÉGEINK

SZOLGÁLTATÁSOK:
• Légtechnikai rendszerek (légkezelők, csőrendszerek, léghűtők) 
tisztítása, fertőtlenítése, telepítése
• Felület és légtér fertőtlenítés
• Hűtő-fűtő és egyéb vízrendszerek tisztítása, karbantartása
• Hűtőtornyok tisztítása, teljeskörű felújítása
• Ultra nagynyomású tisztítás UHP technológia (2800 bar)
• Szárazjég-szórás
• Speciális tisztítások (zárt rendszerek, szárazgőzős tisztítás stb.)
• Alpin technológiával való tisztítás

Az eddig bemutatott, meghatározó területek mellett, azokat 
kiegészítve, illetve erősítve, a hazai piacon, teljes körű tisztítási 
szolgáltatást nyújtunk a karbantartás és termelés területein.
Átfogó megoldásainkkal megkíméljük partnereinket a fenti 
feladatok szervezési terheitől, így saját eszközeik és erőforrásaik 
felhasználásától is.
Mi biztosítjuk, hogy a berendezések folyamatosan tiszták 
legyenek, karbantartott állapotba kerüljenek, ebből következően 
minimálisra csökkentsék a meghibásodásokat és üzemidő 
kieséseket.
Kiemelkedően fontosnak tartjuk, hogy munkáink elvégzéséhez 
stabil állandó kivitelezői csapat áll rendelkezésünkre, megfelelő 
szakmai irányítás mellett. A létszámot akár 50-60 főre is 
tudjuk bővíteni. Dolgozóink folyamatos képzéseken, orvosi 
ellenőrzéseken vesznek részt.
A munkáink elvégzéséhez saját jármű és eszközparkkal 
rendelkezünk, mely több teher és áruszállító járműből, saját 
fejlesztésű és speciális tisztítóberendezésekből tevődik össze.
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IPARI TISZTÍTÓ ÉS TECHNOLÓGIAI 
FOLYADÉKOK ÉS AEROSZOLOK

Termékcsaládok:
• Műszaki és karbantartó aeroszolok
• Ipari folyadékok, koncentrátumok
• Kármentesítő anyagok
• Higiéniai termékek
• Speciális karbantartó anyagok

TERMÉKEINKKEL KIMAGASLÓ EREDMÉNYEKET 
ÉRTÜNK EL A KÖVETKEZŐ TERÜLETEKEN:
• gumiipar
• műanyagipar
• mezőgazdaság
• gyógyszergyárak
• élelmiszeripar feldolgozó iparágai
• autógyártás
• acél- és könnyűfém feldolgozás
• petrolkémiai üzemek
• vegyipari vállalatok

A  Pentasol Hungary Kft.  a kezdetektől fogva elkötelezett híve a minőségnek, 
innovációnak és a környezetvédelemnek. Ezen gondolkodás mentén az 
ipari karbantartó anyagok szortimentjében is ezeket az értékeket képviseli 
és jeleníti meg a piacon a MASTERCHEM termékcsaládon keresztül.
Termékeink a legmagasabb minőséget, széles felhasználási spektrumot, 
valamint teljeskörű megoldást kínálnak partnereinknek, melyben a piacon 
együtt eltöltött 15 év közös tapasztalatai, megoldásai is testet öltenek.
Amennyiben partnereink a termékek felhasználásánál segítséget kérnek, 
úgy professzionális termék támogatást is tudunk biztosítani területi 
képviselői hálózatunk segítségével, valamint technikai szolgálatunkon 
keresztül.
Cégünk a folyamatos fejlesztésre alapozza sikerét, melyben nagy szerepet 
kap jól képzett vegyész szakembergárdánk, laborhátterünk és területi 
képviselőinkön keresztül a végfelhasználóktól kapott információ, illetve 
visszacsatolás.
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HŰTŐTORONY BETÉTEK,
CSEPPFOGÓK GYÁRTÁSA

Szolgáltatásaink egyik fontos alappillére az evaporatív, vagy direkt 
adiabatikus hűtőtornyok karbantartása. Cégünknek volt egy víziója, 
melynek következtében nemcsak a kereskedelem és a szolgáltatás 
területén szerette volna megmérettetni magát a piacon, hanem a 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó termékelőállítás/gyártás területén is.
Az egyéb területeken szerzett erényeink mellett, a nagyobb 
hűtőteljesítmény és az energia megtakarításban is szerettük volna 
jeleskedni, melyhez kiváló mérnökeink is segítségünkre siettek, s ennek 
következtében megindítottuk a gyártási vonalat.
Ma már saját fejlesztésű gépparkkal, szerszámokkal, rövid technológiai 
idővel, rugalmassággal és műszaki tanácsadással tudjuk orvosolni a 
betétek és cseppfogók cseréjét.

Termékeink:
• Hűtőtorony betétek
• Cseppfogók

HA FELKELTETTE ÉRDEKLŐDÉSÉT A CÉGBEMUTATÓ BÁRMELY PONTJA, VAGY KÉRDÉSE MERÜLNE 
FEL, AKKOR KERESSEN MINKET BIZALOMMAL!

ÉLEN AZ IPARI KARBANTARTÁSBAN!


