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A Pallér Csarnok Építő Kft.több mint 3 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el
KMOP-1.2.1-13/A-2013-0291 azonosítószámú, „Eszközbeszerzés a Pallér Csarnok Építő
Kft.-nél” című pályázatával a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében.

A Pallér Csarnok Építő Kft. pályázatot nyújtott be az Új Széchenyi Terv keretében „Eszközbeszerzés
a Pallér Csarnok Építő Kft.-nél” címmel, amelyet az Európai Unió és a Magyar Állam 3.296.160.-Ft
összeggel, 100%-ban támogatott. A KMOP-1.2.1-13/A-2013-0291 azonosító számú projekt
keretében olyan berendezések megvásárlására került sor, melyek a vállalat korszerűbb és profibb
működését szolgálják.
A Pallér Csarnok ÉpítőKft. 2005 augusztusában alakult, 100%-ban magyar tulajdonban lévő,
csarnoképítési profilú cég. Megalakulásánál a specializáció került a középpontba. A cél egy olyan
szűk szegmensben való tevékenység volt, melyben a cég szakértelmének köszönhetően
meghatározó szerepet tölt be: elsősorban építőipari tevékenységet végez, ipari ingatlanok
tervezésével, elemek gyártásával és kivitelezésével foglalkozik.
Árbevételüket a megalakulásuk óta folyamatosan növelik, ez is mutatja folyamatos, dinamikus
fejlődésüket. Szintén ezt a tényt támasztja alá, hogy az építőipart is jelentősen sújtó gazdasági
válság ellenére árbevételüket meg tudták tartani. Cégük négy kollégával indult, s az óta több mint
30 embernek nyújt megélhetést.
Szolgáltatásbővítésüket az jellemzi, hogy a piacon végzett munka eredményeként a hosszú távú
kapacitásigényt beruházásokkal oldják meg. A továbbiakban is a fő hangsúlyt a profiljuk bővítésére,
az infrastrukturális fejlesztésekre, az értékesítési kapacitásuk növelésére, valamint a minőség
megtartására, fejlesztésére helyezik.
A specializáció lehetővé tette a komplex műszaki megoldás, egy csarnokrendszer megszületését. A
szigorúan csarnoképítési fókuszukra és mérnökeik szaktudására támaszkodva alkalmazzák azokat
az alternatív műszaki megoldásokat, amelyekkel a legköltséghatékonyabban valósítható meg a
beruházás és a hosszú távú üzemeltetés.
A projekt keretében a tevékenységük támogatását szolgáló informatikai eszközöket, 1 db
nyomtatót, 5 db IntelCore i3 konfigurációt, 5 db laptopot, 1 db telefonközpontot, 9 db beléptető
rendszert, 1 db plottert, 3 db optikai szintező műszert és 3 db monitort szereztek be, ez által
eszközparkjuk modern és a legújabb műszaki követelményeknek megfelelővé válhatott.

Pallér Csarnok Építő Kft.
Cím: 1138 Budapest, Margitsziget, Grand Hotel
Email: paller@pallercsarnok.hu
Honlap: www.pallercsarnok.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

