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AZ ÖSSZETARTÁS A SIKER KULCSA

A műremekek még hosszú évek múltán is megérintik a lelket, amennyiben  
tüzihorganyzás védi őket a korróziótól. Egyszerre öröm és ösztönzés is  
számunkra, hogy részt vehetünk az Önök kisebb-nagyobb projektjeiben. 
Számunkra természetes, hogy a tőlünk telhető legjobbat nyújtsuk. 

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a legjobb munkáknak és alkotásoknak  
három közös jellemzője van: kihívást jelentő alaphelyzet, igényes feladat és első  
osztályú megvalósítás. Megtudhatja például, hogy hogyan segíti a tüzihorganyzott  
acél a friss zöldségekkel történő napi ellátást.



Csoportunk szövetsége tesz minket erőssé. A korrózióvédelem piacvezetőjeként – összetettségétől 
függetlenül – bármilyen feladatot képesek vagyunk egyenletesen magas színvonalon és átfogó  
szolgáltatással ellátni a világ bármely táján.

 –  Projekt:  
Üvegházak

 –  Korrózióvédelem:  
Tűzihorganyzás

 –  Kivitel:  
ZINKPOWER Moson

AZ ALAPHELYZET 

Mindennapi életünkben egész éven át kapható a friss paradicsom, az uborka, a saláta, 
kaphatóak a zöldfűszerek és a virágok. Az éghajlattól és az évszaktól függetlenül szerte a 
világon termesztenek élelmiszereket üvegházakban. A lehető legjobb hozamok érdekében 
a fény, a szellőzés, a hőmérséklet és a levegő páratartalma egyedileg állítható a modern 
termesztési rendszerekben, így optimálisan igazíthatók a növények igényeihez.

A FELADAT

Hogy minél jobban ki lehessen használni a napsugárzást, a 19. század eleje óta acélból 
és üvegből építik az üvegházakat. A meleg hőmérséklet és a magas páratartalom közötti 
kölcsönhatás bár lehetővé teszi a növénytermesztést, azonban az üvegház acélszerkezetei 
gyorsan korrodálódnak.

A MEGVALÓSÍTÁS

Csak a 20. század elejétől, az ipari horganyzás kezdetétől tudták megvédeni az acélt  
a korróziótól. Az üvegházak az első építményi szerkezetek között voltak, amelyekhez  
tüzihorganyzott acélt használtak. A tüzihorganyzott acél azóta is változatlanul ideális anyag az 
üvegházakhoz. A gyártók számára nagyfokú kreatív szabadságot biztosított és széles spektrumú 
építési módszereket tett lehetővé. A tüzihorgany réteggel védett acélváz a mérsékelt éghajlati 
övben (C4) több mint 50 évet bír ki. További pozitív mellékhatás, hogy gyakorlatilag nincsenek 
másodlagos költségek az acélszerkezet karbantartása vagy fenntartása miatt. 

A ZINKPOWER Moson azt a feladatot tűzte ki, hogy megbízhatóan védje az acélt a  
korrózió ellen – és nem csak az üvegházakban. Fém- és acélszerkezet gyártó cégek,  
Magyarországon és a környező országokban értékelik a tüzihorganyzás minőségét,  
amelyet a DIN EN ISO 1461 szerint végzünk. A szakképzett dolgozók megbízható  
tanácsokat adnak az ügyfeleknek a tüzihorganyzott szerkezetkialakítás kérdésében.



Lássunk zölden | Gondolkodjunk zölden | Horganyozzunk zölden

A ZINKPOWER®-rel

AZ ACÉL- ÉS FÉMSZERKEZETEK JELENTIK AZ ÖNÖK NAPI MUNKÁJÁNAK ALAPJÁT.
GONDOS KEZELÉSÜK ÉS KORROZIÓ ELLENI VÉDELMÜK A MI FELADATUNK! GYORS,  
MEGBÍZHATÓ, FENNTARTHATÓ.

ZINKPOWER 
MOSON
KFT.  – Tűzihorganyzás

 – Tömegalkatrészek horganyzása NT
 – Tanácsadás a tervezési szakaszban
 – Támogatás az építési átvételi eljáráskor
 – Átmeneti tárolás
 – Korrózióvédelmi tanácsadás
 – Csomagolás

 –  Áruátvétel/-kiadás 
Hétfő – péntek 
06:00 – 16:00 óra 

 –  Kádméretek:   
16,0 x 2,1 x 3,5 m 
[ H x SZ x MÉ ]

SZOLGÁLTATÁSAINK

Modern üzemünkben az alkatrészek és acélszerkezetek  
széles skáláját, 16,0 x 2,1 x 3,5 m-ig terjedő méretben 
horganyozzuk. Horganyzókádunk méretei alapján az egyik 
legnagyobb Európában. Akár 12 tonnás darabsúlyt is tudunk 
benne horganyozni.

DUPLEXBEVONATOLÁS

Por- és nedvesfesték bevonatokat kínálunk duplex rendszer-
ben. ZINKPOWER Coating Standard, Premium és Extreme 
porfestő rendszereink 10 x 1,2 x 3,2 m méretű és 1,5 t 
darabsúlyú alkatrészek és szerkezetek számára a tökéletes 
korrózióvédelem.

A VÁLLALAT TÖRTÉNETE

1993-ban a ZINKPOWER® Csoport vette át a Kühne 
Mezőgazdasági Gépgyár horganyzó üzemét a budapesti 
vagyonkezelőtől. A horganyzó üzemnek volt Magyarors-
zágon elsőként, már 1996-ban DIN EN ISO 9001 szerint 
tanúsított minőségirányítási rendszere, és ez volt az első 
horganyzó üzem Magyarországon, amely DIN EN ISO 
14001 környezetirányítási tanúsítással rendelkezett.  
2007-ben teljesen átépült az üzem. 

A környezet felelősségtudatos használata vállalati filozófiánk elválaszthatatlan eleme. A ZINKPOWER® Csoport  
szigorú saját környezetvédelmi előírásokat fejlesztett ki, amelyeket minden helyszínen következetesen alkalmaz:

A termelés szennyvízmentes és a saját mérnökségünk által kifejlesztett különleges szűrőrendszereket használja a levegő tisztítására,  
a hulladékhőt pedig a hőcserélők hasznosítják. Minden beruházásunk energiahatékonyságát és környezeti összeférhetőségét vizsgáljuk. 
Ennek eredménye, hogy a Csoport minden vállalata rendelkezik DIN EN ISO 14001 tanúsítvánnyal.

 

 

 

DASt Richtlinie 022 
Feuerverzinken von tragenden 

Stahlbauteilen 

ZINKPOWER  
Moson Kft. 

Mosonmagyaróvár 



HORGANYZÁS HATÁROK NÉLKÜL

NÉMETORSZÁG 

Schlierbach | Neumünster | Rostock | Schönberg 

Hamburg | Remels | Bernau | Berlin | Braunschweig 

Schopsdorf | Calbe | Hilden | Meckenheim 

Radebeul | Lahr | Fürstenfeldbruck

AUSZTRIA 

Brunn/Wien | Bergheim | Gratkorn | Sinabelkirchen 

Wiener Neustadt | Klagenfurt | Vorchdorf | Neumarkt

CSEHORSZÁG  Decin | Roudnice | Ostrava 

SZLOVÁKIA  Malacky | Sucany/Martin

MAGYARORSZÁG  Mosonmagyarovar

LENGYELORSZÁG  Stettin | Buk | Konin | Janów Lubelski

TÖRÖKORSZÁG  Izmir

MEXIKÓ  Monterrey | Hidalgo

BRAZÍLIA  São Paulo 

INDONÉZIA  Jakarta | Batam

EGYESÜLT ARAB EMIRÁTUSOK  Sharjah

USA

ZINKPOWER Moson  
Kft.
Kühne Ede ter 2 

9200 Mosonmagyaróvár 

Fon + 36 / 96 / 214-210 

Fax + 36 / 96 / 214-010 

moson@zinkpower.com 

www.zinkpower.com 

www.green-dip-galvanizing.com
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