Innováció
Szakértelem
Speciális tudás
a csarnoképítésben
Innovation
Expertise
Special Know‑How
in industrial hall construction

A PALLÉR-RÓL

ABOUT PALLÉR

Cégünk a Pallér Csarnok Kft. gyártó és üzem‑
csarnokok, logisztikai raktárak tervezésére
és generálkivitelezésére specializálódott,
100% magyar tulajdonban lévő vállalkozás.

Pallér Csarnok Kft. is an enterprise in full Hungarian
ownership, a general contractor specialised in the
design and general construction of factory halls,
logistics warehouses, and other industrial halls.

Megbízható szereplőként Magyarországon
a csarnoképítés területén vezető szerepet
töltünk be és Németországban, Ausztriában,
Angliában, illetve Oroszországban is sikeres
csarnoképítési projekteket vittünk véghez.
Széles ágazati spektrumnak terveztünk és
építettünk az elmúlt 15 évben csarnokokat.
Referenciáink között több nemzetközi és ha‑
zai nagyvállalat szerepel.

We have steadfastly maintained our leadership role
in the Hungarian industrial hall construction mar‑
ket, and have also successfully completed industrial
hall construction projects in Germany, Austria, En‑
gland and Russia. Over the past 15 years, we have
designed and constructed industrial halls for cus‑
tomers operating in a wide range of economic sec‑
tors. Our references include several international
and domestic corporations.

Magasan képzett mérnökeink és szakembe‑
reink tapasztalataira és tudására támaszkod‑
va megépített csarnokainkban folyamatosan
a legújabb fejlesztésekkel igyekszünk kielégí‑
teni Ügyfeleink igényeit tervezéstől a kulcsra‑
kész megvalósításig.

We build our industrial halls by relying on the ex‑
perience and know‑how of our highly‑trained engi‑
neers and experts, and do our utmost to satisfy the
needs of our customers, using cutting‑edge tech‑
nology in all our construction projects, from design
to turn‑key delivery.

Üzleti stratégiánkat két szóban tudjuk össze‑
gezni: Ügyfél elégedettség. Cégünk sikerét
meglévő vevőink elégedettsége garantálja.
Ügyfélközpontú szemléletünknek köszönhe‑
tően magas visszatérő ügyfélszámmal ren‑
delkezünk. Visszatérő Megrendelőink évről
évre az árbevételünk 45-60%-át teszik ki.

Our business strategy can be summed up in two
words: Customer satisfaction. Our success is guar‑
anteed by the satisfaction of our existing custom‑
ers. We have a large, loyal customer base, thanks
to our customer‑oriented approach. Our returning
customers account for 45‑60% of our sales revenue
each year.
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TANÚSÍTVÁNYAINK
MEGBÍZHATÓ MUNKAADÓ
A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi
Kamara elismerése
ISO 9001 - Tanúsítvány a minőségi
munkavégzés felkészültségéről
ISO 45001 - Tanúsítvány a biztonságos
munkavégzés felkészültségéről
BISNODE - Pénzügyileg stabil vállalkozás a
nemzetközi Bisnode minősítése alapján
KKV TOP100 - A gazdaság motorját adó
legkiemelkedőbb és legeredményesebb
középvállalatoknak járó elismerés

200+

megépített csarnok
Halls Built		

200+

munkatárs
Staff Members

CERTIFICATION
RELIABLE EMPLOYER
Recognition by the German‑Hungarian
Chamber of Industry and Commerce
ISO 9001 – Certificate on the preparedness for
quality work
ISO 45001 – Certificate on preparedness for safe
work and occupational safety
BISNODE – Financially stable company based
on qualification by international quality rating
agency Bisnode
SME TOP100 – Recognition for the best and
most successful medium sized companies –
businesses that drive the economy

CÉGFILOZÓFIA

CORPORATE PHILOSOPHY

Úgy gondoljuk, hogy ami egy embernél a jellem, az
egy cégnél a filozófia. A jellemet és a cégfilozófiát
egyaránt a szemlélet, az alapelvek határozzák meg.

Our belief is: what is character for a person, is philosophy for a company. Character and corporate philosophy are both defined by approach and principles.

Alapelveink, amelyre épít a Pallér Csarnok Kft.:

Core principles that Pallér Csarnok Kft. builds on:

Csak jó minőségű kivitelezés teszi lehető‑
vé az életben és a piacon maradást, éppen
ezért, soha nem adunk olyan árat, ami már a
minőséget veszélyezteti.

Only high‑quality execution allows a construc‑
tion company to stay alive and on the market,
which is why we never give a price quote that
would compromise quality.

Megbecsüljük dolgozóinkat és beszállító‑
inkat, akik kiemelkedő minőségben végzik
munkájukat, hiszen kiváló minőséget építeni,
gyártani csak felelősségteljes hozzáállással és
jó minőségű alapanyagokból lehet.

We value both our employees and suppliers, who
perform their work with outstanding quality, be‑
cause building and manufacturing high quality
is possible only with a responsible attitude and
quality materials.

Cégünk sikerét Ügyfeleink elégedettsége ga‑
rantálja, ezt a gondolatot bizonyítja az a tény,
hogy megbízásaink több mint 50%-át ko‑
rábbi megrendelőink újabb projektjei, illetve
azok ajánlásai hozták.

Our company's success is guaranteed by the sat‑
isfaction of our customers, and this is evidenced
by the fact that more than 50% of new orders
we receive are new assignments from existing
customers or through recommendations from
them.

Szaktudással, szorgalmas és becsületes
munkával lehet sikeres egy cég, éppen ezért
büszkék vagyunk gondosan válogatott több
mint 60 fős mérnök és technikus munkatár‑
sunkra, illetve 110 fős saját szakmunkás állo‑
mányunkra.

IRÁNYADÓ ÉRTÉKEINK
SZAKÉRTELEM
Ügyfeleink igényeit maximálisan szem előtt
tartva, szaktudásunkkal és szakértelmünkkel
támogatjuk beruházásuk során, akik így egyedi
megoldásokkal és specializációkkal találkoznak.

It takes expertise, hard work and honesty to
make a company successful, which is why we
are proud of our carefully selected team of more
than 60 engineers and technicians as well as 110
in‑house skilled workers.

GOVERNING VALUES
EXPERTISE
We support our customers with our expertise
and know‑how – with their needs fully in mind –
throughout the investment project, providing them
with unique and special solutions.

EMBERI KAPCSOLATOK
Megbízható munkaadóként, korrekt üzleti
partnerként és a társadalmi környezetért is
felelősséget vállaló, a társadalmi és gazdasági
fejlődés mellett elkötelezett vállalatként
számíthat ránk.

HUMAN RELATIONSHIPS
You can count on us as a reliable employer,
a fair business partner, a company that takes
responsibility for its social environment and is
committed to social and economic development.

BIZALOM
Cégünk kiszámítható és kölcsönös bizalomra
építő üzletmenete hosszú távon stabil hátteret
biztosít partnereinknek.

TRUST
Our business model is driven by predictability and
mutual trust, providing our partners with a stable
background in the long run.

NEMZETKÖZI
JELENLÉTÜNK
Mérnökeink és szakmunkás kollégáink már
5 ország sikeres csarnoképítési projektjeiben
vettek részt.

INTERNATIONAL
PRESENCE
Our engineers and skilled workers have been
involved in industrial hall construction projects
in 5 countries.

 Megbízható szereplőként Magyarországon a
csarnoképítés területén vezető szerepet töltünk be.

 We have steadfastly maintained our leadership
role in the Hungarian industrial hall construction
market.

 Széles ágazati spektrumnak terveztünk és
építettünk az elmúlt 15 évben csarnokokat.

 Over the past 15 years, we have designed and
constructed industrial halls for customers
operating in a wide range of economic sectors.

 Referenciáink között több nemzetközi és hazai
nagyvállalat szerepel.

 Our references include projects of several
international and domestic corporations.

KIVITELEZÉSI RÉSZLEGÜNK
BEMUTATÁSA

INTRODUCING OUR
CONSTRUCTION DEPARTMENT

SAJÁT KIVITELEZŐ CSAPATUNKKAL AZ ELMÚLT
15 ÉVBEN TÖBB MINT 200 IPARI ÉS LOGISZTIKAI
CSARNOKOT ÉPÍTETTÜNK.

OUR IN‑HOUSE CONSTRUCTION TEAM BUILT MORE
THAN 200 INDUSTRIAL AND LOGISTICS HALLS IN THE
PAST 15 YEARS.

GENERÁLKIVITELEZÉS A HATÉKONYSÁG, A MINŐSÉG
ÉS A HATÁRIDŐ SZOLGÁLATÁBAN:

GENERAL CONTRACTING IN THE SERVICE OF EFFICIENCY, QUALITY AND MEETING DEADLINES:

• A gazdaságos kivitelezés szempontjait is szem előtt
tartó, átgondolt tervezés után a lehető legrövidebb idő
alatt és a leghatékonyabban zajlik le a beruházás meg‑
valósítása.

• Following a well‑thought‑out design and planning
phase that takes the aspects of economic implemen‑
tation into consideration, actual implementation of the
project is completed in the shortest possible time and in
the most efficient manner possible.

• A tervezés és a kivitelezés folyamatosan összedolgozik,
figyelembe veszi egymás véleményét, munkájukat ös�‑
szehangoltan végzik.

• The design/planning and implementation divisions
work side by side, taking each other's opinions into ac‑
count and carrying out their work in a harmonised fash‑
ion.

• A vállalt minőség és határidő teljesítéséhez járul hozzá
a kivitelezésen dolgozó mérnökeink és szakembereink
csarnoképítésben szerzett sokéves tapasztalata.

• The many years of experience in hall construction of
our engineers and experts contributes to delivering on
our quality promises and the observation of deadlines.

GÖRDÜLÉKENY KIVITELEZÉSÜNK
MOZGATÓRUGÓI:

THE DRIVERS OF SMOOTH CONSTRUCTION
PROCESSES:







saját mérnökállomány
saját geodéta
saját szakmunkás állomány
saját gépek és eszközpark
saját acélszerkezetgyártó üzem

Számunkra nem akadály a távolság, Magyarország
teljes területén kivitelezünk csarnokokat és állunk a
beruházás előtt lévő cégek rendelkezésére.

Generálkivitelezőként saját kivitelező szakember
csapatunkkal, eszköz- és gépállományunkkal
kulcsrakészen építünk csarnokokat.

GENERÁLKIVITELEZÉS
csarnoképítés kulcsrakész állapotban,
rejtett költségek nélkül







in‑house team of engineers
in‑house geodesist
in‑house team of skilled workers
our own equipment fleet
our own steel structure production plant

Distance is no obstacle for us, as we implement
industrial halls and offer our services to companies
facing investment projects across Hungary.

As a general contractor, we build turn‑key halls using
our in‑house construction staff of experts and our
own equipment fleet.

GENERAL CONTRACTING
turn‑key construction of halls,
with no hidden costs

CONSTRUCTION
REFERENCES

KIVITELEZÉSI
REFERENCIÁINK

Termelés-Logistic-Centrum Kft.
B.Braun Medical Kft.
Polgár-Invest Kft.
HAPP Kft.
Parat Ungarn Kft.
Reál M
Knaus Tabbert Kft.
MIAS Hungary Kft.
Abraziv Kft.
Ames Hungaria Kft.
ebm-papst Hungary Kft.
Mahle

Litér
Gyöngyös
Polgár
Márkó
Szügy
Márkó
Nagyoroszi
Gyöngyös
Kecskemét
Szentgotthárd
Sülysáp
Balassagyarmat

32.500 m2
27.700 m2
26.400 m2
16.500 m2
12.600 m2
10.800 m2
10.600 m2
8.300 m2
7.500 m2
6.700 m2
5.600 m2
3.000 m2

gyártócsarnok
gyártócsarnok
logisztikai raktár
logisztikai raktár
gyártócsarnok
logisztikai raktár
gyártócsarnok
gyártócsarnok
gyártócsarnok
gyártócsarnok
gyártócsarnok
gyártócsarnok

manufacturing hall
manufacturing hall
logistics warehouse
logistics warehouse
manufacturing hall
logistics warehouse
manufacturing hall
manufacturing hall
manufacturing hall
manufacturing hall
manufacturing hall
manufacturing hall

TERVEZÉSI RÉSZLEGÜNK
BEMUTATÁSA

INTRODUCING OUR
DESIGN DEPARTMENT

SAJÁT TERVEZŐ IRODÁNKKAL AZ ELMÚLT ÉVEKBEN
TÖBB MINT 100 IPARI ÉS LOGISZTIKAI CSARNOKOT
TERVEZTÜNK.

OUR IN‑HOUSE DESIGN OFFICE DESIGNED MORE
THAN 100 INDUSTRIAL AND LOGISTICS HALLS IN RE‑
CENT YEARS.

A TERVEZÉS MINŐSÉGÉNEK FONTOSSÁGA:

WHY QUALITY DESIGN IS IMPORTANT:

• Körültekintő tervezéssel a beruházási költségek csök‑
kentésén túl biztosítható az is, hogy az épület jelentős
hozzáadott értékkel bírjon.

• Beyond lowering investment costs, careful planning
and design can also maximise a building’s added value.

• A tervezés minőségén múlik, hogy az épület jól műkö‑
dik-e majd a használat során, illetve a fenntartási és kar‑
bantartási költségek minimalizálása is fontos szempont.

• It is the quality of design that ensures the building's
appropriate operation in use, while minimising main‑
tenance costs is also a key factor.

• A tervezésünk során komplex módon kezeljük az ab‑
ban résztvevő összes szakág munkáját, így a Megrendelő
összehangolt és a legoptimálisabb, legköltséghatéko‑
nyabb műszaki megoldásokkal találkozik.

• During the design process we manage the work of all
specialised divisions involved in a complex and coordi‑
nated manner, to provide our customers with well‑opti‑
mised technical solutions to ensure maximum cost‑ef‑
ficiency.

TERVEZÉSI CSAPATUNK AZ
ELÉGEDETT ÜGYFÉL SZOLGÁLATÁBAN:

OUR DESIGN TEAM IN THE SERVICE OF CUSTOMER
SATISFACTION:

 építész
 statikus
 gépész

 architects			
 structural engineers		
 mechanical engineers

 elektromos
 tűzvédelmi szakértő
 geodéta

AMIBEN SEGÍTENI TUDUNK:



Koncepciótervek
Engedélyes tervek








electricians
fire safety experts
geodesists

WHERE WE CAN HELP:
Tender tervek
Kiviteli tervdokumentáció

Saját tervező irodánkkal, magas mérnök
létszámunkkal állunk a csarnokberuházás előtt lévő
cégek rendelkezésére.
DÖNTÉSTÁMOGATÁS
tanulmánytervek, látványtervek,
beruházási költségkalkulációk készítése
TERVEZÉS
koncepciótervtől az engedélyes terven át a
kiviteli tervdokumentációig

MENNYI IDŐ ALATT
ÉPÜL FEL CSARNOKA?

 Concept drawings
 Permit plans		
			

 Plans for calls for applications
 Construction design
documentation

We have an in‑house design office and an extensive
team of engineers at the disposal of companies about
to embark on industrial hall construction projects.
SUPPORTING YOUR DECISION MAKING
the creation of concept plans, visual designs and
investment cost calculations
DESIGN AND PLANNING
from concept drawings and permit plans all the
way to full construction design documentation

HOW LONG WILL IT TAKE TO
CONSTRUCT YOUR HALL?

Tervezés
koncepció
~ 6 hét

Árajánlat
indikatív,
döntéstámogató

Tervezés
engedélyezési
~ 4 hét

Engedélyezési
eljárás
~ 2 hónap

Tervezés
kiviteli
~ 12 hét

Árajánlat
kivitelezésre

Kivitelezés
~ 8-12 hónap

Használatbavételi
eljárás
~ 2 hónap

Design And
Planning
concept
~ 6 weeks

Price quote
indicative,
decision support

Design And
Planning
permit
documentation
~ 4 weeks

Building permit
procedure
~ 2 months

Design And
Planning
construction
design
~ 12 weeks

Price quote for
construction

Construction
~ 8‑12 months

Occupancy permit
procedure
~ 2 months

TERVEZÉSI
REFERENCIÁINK

Hankook Tire Magyarország Kft.
Pallér Ingatlanfejlesztő
Knaus Tabbert
Modine Hungária Kft.
Tobroco Machinery Kft.
Tataplast Co. Kft.
LISS Kft.
H.T.M. Zrt.
BOTLIK-TRANS Kft.
ALEX Fémbútor Kft.
Komax Thonauer Kft.
Borsodi Sörgyár Kft.
Abraboro Kft.

Rácalmás
Miskolc
Jandelsbrunn
Mezőkövesd
Eger
Tata
Répcelak
Székesfehérvár
Tát
Zsámbék
Budakeszi
Bőcs
Szentendre

DESIGN
REFERENCES

32.000 m2
20.300 m2
12.800 m2
9.900 m2
8.300 m2
7.000 m2
5.400 m2
5.100 m2
4.800 m2
4.500 m2
4.100 m2
3.300 m2
2.700 m2

logisztikai raktár
logisztikai raktár
gyártócsarnok
gyártócsarnok
gyártócsarnok
gyártócsarnok
gyártócsarnok
gyártócsarnok
logisztikai raktár
gyártócsarnok
gyártócsarnok
logisztikai raktár
logisztikai raktár

logistics warehouse
logistics warehouse
manufacturing hall
manufacturing hall
manufacturing hall
manufacturing hall
manufacturing hall
manufacturing hall
logistics warehouse
manufacturing hall
manufacturing hall
logistics warehouse
logistics warehouse

PALLÉR CSARNOK KFT.
1007 BUDAPEST MARGITSZIGET
ENSANA GRAND HOTEL IV. EMELET

+36 20 359 7671
+36 1 251 8280
paller@pallercsarnok.hu
www.pallercsarnok.hu

		

