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Betekintés a kulisszák mögé 

45 év 



Cégvezetıink elıszavai  
Betekintés ügyvezetıink gondolataiba.  

bHome - PopUp-házak - innovatív passzívház—koncepció 

A  bHome-mal együttmőködve  jövıorientált irányba tartunk a fenntartható és innovatív építés 
érdekében.     

40 év AIR-COND 

A hőtés- és klímaszektorban régi partnerünk, az AIR-COND , a TOSHIBA márka forgalmazója 40 
éves jubileumát ünnepli.  
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Radel & Hahn Holding 45 éves évforduló 
45 éves a  radel&hahn Ausztriában - 25 éves a radel&hahn Magyarországon - 15 éves a radel&hahn 
Romániában. 
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Új termékeink 

Bemutatjuk a továbbfejlesztett EWP-UNI hıszivattyús uszodapárátlanító berendezést és az új           
Radel & Hahn APP szabályzó központot.   
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Cégvezetıink 
 szavai & gondolatai  

Andrea Hahn-Radel  
Radel & Hahn Holding GesmbH  
Radel & Hahn Klimatechnik GesmbH 

Gerald Piller 
Radel & Hahn srl 

János Tar 
Radel & Hahn zrt 

45 évvel ezelıtt – 1972 áprilisában – történt a radel & hahn cég megalapítása. Ezzel 
egyidıben erıs földrengés rázta meg Mattersburgot, romba döntve a fél épületet. 
2017-ben ismét próbára tett minket a természet. Az év eleji kemény tél miatt csúszás-
ba került néhány projekt – aminek  következtében a szezon késıbb kezdıdött mint 
általában. Április közepén hóvihar lepett meg minket, ami megtépázta diófánkat és 
ennek következtében tönkrette a kerítésünket és egy ott parkoló autót is. Az extrém 
meleg nyáron elértük teljesítéshatárunkat és több megbízást is vissza kellett 
utasítanunk.  Augusztusban egy kisebb orkán tombolt, ami kidöntötte a cseres-
znyefánkat és leszakította a homlokzat egy részét. Romániában sem maradt épség-
ben a cégünk. Ezért példát mutatunk és komolyan vesszük azokat lehetıségeket, 
amelyek által a megújuló energiák alkalmazását elınyben részesítjük annak 
érdekében, hogy   szép természetünket jobban megóvhassuk. Külön köszönetem   az 
idén minden munkatársunknak valamint magyar és román ügyvezetıinknek, akik a 
„viharos“ idıkben is vállalják a rendkívüli kihívásokat és állandóan a tılük telhetı 
legjobbat nyújtják.  

Számunkra a 2017-es év feszült és mozgalmas év volt.  A folyamatos munkaerıhiány 
Romániában az idén is egyértelmően érezhetı volt. Éppen emiatt tudunk kitőnni a 
piacon szakképzett dolgozóinkkal, professzionális fellépésünkkel és állhatatosságunk-
kal, ami a teljesítményünk minıségét illeti.  A szakképzett munkaerıt illetı helyzet a 
román piacon a következı évben is megjósolhatatlan. Sajnos a radel&hahn srl-t 
sem kímélte a természeti katasztrófa szeptemberben Temesvár körzetében. Az épü-
let és  kültéri berendezések is megsérültek. Ennek ellenére a 2017-es év mégis tel-
jesen a megújulás jegyében telt. A székhely raktárkapacitásának bıvítése mellett a 
fı áramellátást is modernizáltuk és felszereltünk egy szükségáramgenerátort. Emel-
lett új kapcsolatokat kötöttünk minden területen és értékes új vevıket nyertünk meg 
valamint meglévı vevıinket sikerült újból meggyıznünk.  
 

Éves kiadványunk megjelenése tudatosítja bennem, hogy milyen gyorsan eltelt újra 
egy év. Ez az év azonban azért különlegesebb, mint a többi,  mert a radel & hahn zrt 
idén ünnepli a 25. születésnapját. 
Az emberi életben az elsı 25 év mindenképpen rengeteg színt, örömet, bánatot, 
tragédiát, izgalmat jelent mindenki számára, ami nincs másképp egy cég, a mi cé-
günk életében sem. Felnıve, kiléptünk a gyerekkorból, a tinédzser korból és most 25 
évesen életerısen vívjuk a mindennapok „csatáit”. A 25. év a Zrt. életében örömmel 
mondhatom, egy jó év volt. Már most kijelenthetem, hogy egy mozgalmas, eredmé-
nyes évet fogunk magunk mögött hagyni, persze nem tagadhatjuk, hogy igen sok 
veríték árán értük ezt el, melyért ezúton is köszönetet mondok minden kollégának, 
külön kiemelve a külföldi cégeink vezetıit és nem utolsó sorban említve cégünk né-
hai igazgatóját Bényei Palit, aki nélkül úgy gondolom most nem ilyen lenne ez a 25 
év. 
Remélem, hogy a következı 25 év hasonló sikereit is együtt ünnepelhetjük majd! 
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45 év Radel & Hahn Ausztriában  
25 év Radel & Hahn Magyarországon 

15 év Radel & Hahn Romániában 

Cégünket hivatalosan 1972 április 1-jén radel&aufner 
néven jegyezték be.   
Annak idején fıképpen az étkezési kultúrára, ezen belül a   
nagy értékő finn porcelánra, poharakra, evıeszközökre 
stb.  irányítottuk a figyelmünket. Továbbá kezdetben de-
korációs anyagokat mint pl. szınyegeket és tapétákat is 
forgalmaztunk. A harmadik láb pedig a komfortklíma volt.   
Végül - már csak a mőszaki végzettségem miatt is - csak a 
komfortklíma osztály maradt meg, ami a mai napig is fı 
tevékenységünk.  
A hivatalos megnyitó elıtti estén a sógorom Willi Aufner és 
én mégegyszer ellenıríztük az üzletet. A négy méter ma-
gas polcok, megrakva a csodaszép edényekkel  csillog-
tak a fényszórók fényében. Hirtelen megmozdult a föld és 
a polcok erısen inogni kezdtek. Odarohantunk a polcok-
hoz, hogy megtartsuk ıket, de a legtöbbjüknél már csak 
azt láthattuk, ahogyan ledıltek és a csodaszép edények 
a padlóra zuhantak és széttörtek. Ez bizony nem áprilisi 
tréfa volt és az anyagi kár mai értéken elérte a 7.000,- Eu-
rót, mielıtt bármit is eladtunk volna.   
Mivel ez azonban elemi kárnak számított, a biztosító sem 
fizetett semmit. 
Megtapasztaltam akkor, hogy nem mindig egyszerő 
vállalkozónak lenni. Éppen ezért állunk mi 45 éve minden 
nap szenvedéllyel, elkötelezettséggel és felelısségteljesen 
vevıink és munkatársaink rendelkezésére.  

 

A radel & hahn csoportnak eddig 

összesen 425 alkalmazottja volt. 

   

2017 
 

 
Munkatársaink átlagéletkora  41 3  

Temészeti katasztrófa érte a  
radel&hahn csoportot  

7.000 Projektet  

bonyolítottunk le a 45 év 
alatt 

60.000 alkalommal 

keresték fel a radel&hahn 
weboldalát.  

Cégalapító és tulajdonos 

Név: Friedrich Eugen Radel 

Született: 1943. március 08. 

Szereti: étcsokoládé 

Nem szereti: intolerancia 

Bennfentes: Friedrich Radel a 
magánéletében, a felesége és a 
Schlaraffia mellett, a repülésnek is 
elkötelezte magát, melyet szenvedél-
lyel őz.  

Cégtörténetünk elsı anekdotája 
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Radel & Hahn Holding - Története évszámokban 
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Szerzıdés aláírás Debrecenben 1992-ben a Defi Kft. me-
gvásárlásakor. Balról jobbra: Bényei Pál, Ing. Friedrich Radel,  
Csonka Tibor és Robert Hahn ügyvezetı. 

Ing. Philip Hahn és a radel&hahn zrt vezérigazgatója, Tar János, 
a debreceni gyártócsarnokban Magyarországon 2017.  

Mi minden változott az elmúlt 45 év alatt!  

Auch die Transport– und Montagemöglichkeiten 
haben sich in 45 Jahre geändert.  

A radel&hahn Holding és a radel&hahn Klimatechnik székhelyének átépítése 2008-ban kezdıdött és 2009-ben fejezıdött be. (A bal 
oldali kép 1975-ben készült). Nem csak a külsı kinézet hanem a belsı terek is megújultak. A teljes tervezési munkát mi végeztük.  

A burgenladni innovációs díj átadása 2002-ben, a saját fejlesztéső 
és gyártású EWP típusú hıszivattyús uszodapárátlanító készülékért. 
Balról jobbra: LH Hans Niessl, Ing. Friedrich Radel, Landesrat Karl 
Kaplan, Robert Hahn ügyvezetı és Philip Hahn.  

1997-ben az osztrák állami címerrel tüntettek ki minket. Balról 
jobbra:  Robert Hahn és Ing. Friedrich Radel.  
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A szállítási és szerelési lehetıségek (fenti kép 1973-ból) az 
elmúlt 45 évben jelentısen megváltoztak.   45 év Radel & Hahn  

Egy vállalat életében 45 év alatt számos fejlesztésre, 
hatásra és változásra kerül sor.   
A radel&hahn csoport is átélt az évek alatt pozitív és 
negatív élményeket, valamint jelentıs személyes és 
szakmai eseményeket.     
Megváltozott a szervezeti és személyi struktúra, vala-
mint a  folyamatok és a tevékenységek – különösen a 
kivitelezések – folyamatosan továbbfejlıdtek.  

A személyzet 1974-ben. Annak idején még radel&aufner név 
alatt.  

Az osztrák radel&hahn légtechnikai szerelı– és karbantartó részlege ma.   

„ Külön szeretném méltatni cégalapítónkat Friedrich 

Radel mérnök urat és régi ügyvezetınket Robert 

Hahn urat, aki 2014 májusában 47 éves korában hir-

telen elhunyt.  Mindketten évtizedeken keresztül 

szívvel, lélekkel és humorral, szenvedéllyel vezették 

a céget és megmutatták nekünk, hogy a nap végén 

csak egyvalami számít; mégpedig az, hogy a 

cégünkkel kapcsolatban álló valamennyi személy  

jól érezze magát.  “ 
Nyilatkozta a radel&hahn Holding ügyvezetıje,  

Andrea Hahn-Radel  Nemzetközi futball turné Debrecenben 1992-ben.  
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Cégvezetıi találkozó 
Az éves mérleg megbeszélését 2017-ben Budapesten tartottuk. A budapesti South Buda Business Parkban 
találkoztunk, amely épület épületgépészeti rendszerét a radel&hahn zrt kivitelezte. A következı év kockáza-
tainak és lehetıségeinek felmérése volt a központi téma, tekintetbe véve a szervezeti felépítést, a dolgozói 
létszámot és a cégek közötti lehetséges együttmőködést. 

Résztvevık: 
Andrea Hahn-Radel            Tar János 
Stefanie Hahn                      Tar Tünde 
Friedrich Radel                     Zavaczky Ágnes 
Ewald Radel 
Paula Radel                   

Visszatekintés 2016-ra - Mérlegeredmények és nyereségek & veszteségek - a Radel & Hahn Holding pozícionálása - ak-
tuális szerzıdésállomány - Projektek állapota - vállalati fejlesztés  

2017 Június - Budapest  

Hagyományörzı cégvezetıi találkozó 

Mérleg megbeszélés Magyarországon 2017-ben. Balról jobbra: Andrea 
Hahn-Radel, Stefanie Hahn, Zavaczky Ágnes , Friedrich Radel, Paula Radel, 
Ewald Radel, Tar Tünde , Cristian Izdrescu,  Tar János, Gerald Piller. 

MA 

1992  

Tulajdonosi struktúra 1992-ben.  

Gerald Piller 
Cristian Izdrescu 

Tulajdonosi struktúra 1997-ben.  

A radel & hahn csoport cégvezetıi 2015-ben balról jobbra: 
Philip Hahn, Gerald Piller, Andrea Hahn-Radel, Tar János.  
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Alap felszereltség 

A moduláris felépítéső géppel alapkivitelben kondenzációs elv alapján történik a 
párátlanítás 
Mőködési elv: 
A nedves levegıt átvezetjük egy hideg elpárologtatón, amelybıl ott kondenzálódik 
a nedvesség. A kondenzvizet egy lefolyón át elvezetjük. A nedvességtartalmától 
megfosztott hideg levegıt egy másik kondenzátor felfőti és ezt a melegebb levegıt 
ismét visszavezetjük a medencetérbe.  

Választható tartozékok  
   Medencevíz kondenzátor „EWP-TK“ 
   Frisslevegı - elszívó modul „EWP-Hibrid“ több mint 80 %-os hıvisszanyeréssel 
   Nyári kapcsolás „EWP-NYÁR“  
   Hıszivattyú csatlakozás– a levegı vagy a sós víz hıjének hasznosítására 

Új termékeink 2017 

Megnevezés Mértékegység  
    EWP-1 EWP-2 EWP-3 

Medenceméret m² 10-40 15-55 20-70 

Párátlanítási teljesítmény kevert levegıs kg/h 4 6 8 

Párátlanítási teljesítmény  hibrid egységgel kg/h 5,85 7,85 9,85 

Légmennyiség kevert levegıs üzemmódban m³/h 700-1600/160 800-2500/160 800-2500/160 

Motorteljesítmény ventilátor Kw 0,2-0,4 0,36-0,8 0,36-0,8 

Kompressorteljesítmény párátlanítás Kw 1,5 1,8 2,9 

Többlethı párátlanítás Kw 4,7 5,7 7,6 

Utánfőtı regiszter PWW 70/60 Kw 7,92 12,4 12,4 

Utánfőtı regiszter PWW 50/45 Kw 3,2 5,5 5,5 

Belépı levegı °C/r.F. 30/55 30/55 30/55 

Vízmennyiség / Nyomásveszteség m³/h/kpa 0,7/20 1,1/30 1,1/30 

Szélesség x Magasság x Mélység mm 780/1600/780 1326/1700/680 1326/1700/680 

Vízmennyiség / Kondenzátor  m³/h/kpa 1,4/18 1,76/21 2,54/22 

A gép elsıdlegesen uszodák párátlanítására és főtésére szolgál 

Szervízorientált vállalatként folyamatosan fejlesztjük ajánlatainkat annak 
érdekében, hogy vevıinknek a lehetı leghasznosabbat nyújthassuk.  
Ezért 2017-ben a Futus céggel közösen kifejlesztettük a szabályzóközpont 
APP-on keresztül mőködtethetı mobil távfelügyeletét a már meglévı 
WEB-megjelenítés kiegészítéseként.  
A Radel & Hahn APP szabályzóközpont lehetıvé teszi a vevıink számára 
a távfelügyeletet és a hibaforrás analízist okostelefonokon vagy table-
ten keresztül azoknál a berendezéseknél, amelyek a mi szabályzásunk-
kal vannak felszerelve. Az APP  iOS7-tıl és  Adroid 4.0+ -tól is letölthetı. 
 

+  Különbözı paraméterek digitális ellenırzése és az értékek beállítása 

+  Hibamegelızés 
+  Költség és idıtakarékosság 

EWP-UNI 

Alkalmazási területek:  

Klíma-szellızı berendezések, hőtıgépek,  
uszoda párátlanítók, hıszivattyúk,  

teljes épületgépészet. 

Radel & Hahn Szabályzóközpont APP 
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Projekt bemutatás: ökológiai építés 
Légkezelı berendezés a pötzleinsdorfi óvodában 

 

 

 

 

Ausztria  
Cégvezetı: Andrea Hahn-Radel  
Szakmai cégvezetı: Ing. Philip Hahn 
Dolgozói létszám: 37 

 

A pötzleinsdorfi óvodát a bécsi Infrastruktur Projekt GmbH létesítette Bécs város megbízásából. A tervezés két ütemben 
történik, amely közben az óvodát mőködtetni kell. Különösen ügyelni kell arra, hogy a beépített anyagok és be-
renezések nagyon jó minıségőek legyenek.   
Cégek minıségi együttmőködése  
Már a tervezéskor is az ökológiai szemlélet állt a középpontban. Szoros együttmőködés valósult meg a környezetvédel-
mi hatósággal és a bécsi környezetvédelmi meghatalmazottal annak érdekében, hogy  biztosítsák az épület harmóni-
kus beilleszkedését a faunába és flórába. Fıvállalkozóként a Handler Bau GmbH-t bízták meg. A radel&hahn-t régi 
partnerünk, a NÖST Heizungsbau-Sanitär- u. Lüftungsanlagen GmbH & Co KG bízta meg a szellızés termékcsoporttal.  

Erich Reismann örökítette meg képekben az óvodát. Minden 
kép a Handler Bau GmbH tulajdonában van.  

Tények & Adatok 
Két építési ütem: 1. ház & 3. ház + 2. ház 
Mőködés közbeni átépítés 
Kevert építési mód – Masszív és favázas  (acél/fa, 
túlnyomórészt fa) 
Kezeletlen vörösfenyı homlokzat 
Styropor nélküli hıszigetelés  

Főtés: Hıszivattyú mélyfúrásokon keresztül, termálvíz 

kiegészítéssel  

Légkezelı berendezés:   

C s o p o r t s z o b á k  é s  b e l sı  me l l é k h e l y i ség e k   
3.900 m³/h - Konyhaszellızés 550 m³/h –tól 

„A pötzleinsdorfi óvoda több szempontból is kihívást 

jelentett és jelent!   

A projekt generál kivitelezıjeként nagy hangsúlyt 

helyezünk a minıségre és olyan cégekkel dolgozunk 

együtt, akikben megbízhatunk. Alvállalkozóinkkal, a 

NÖST-tel és a radel & hahn-nal kifogástalanul 

mőködött az együttmőködés.“  

Nyilatkozta a generál kivitelezı a Handler Bau GmbH. 

DI (FH) Markus Pawle projektvezetınk vezette a pötzleins-
dorfi óvoda projektet.  
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PROJEKTEK 2017 
• Golser Reblaus - Vendéglı és konyha 

szellızés 
• Gyógyszertár Mattersburg - Klíma-

Szellızés 
• druck.at - Iroda klíma  
• Habe D'ere Gastronomie GmbH -  

"Schlof Guat" - Hotel klíma 
• Radatz Filiale - Szellızés átépítés / új 

építés  
• Munkáskamara Eisenstadt - Klíma-

Szellızés 

• Toyota Buchreiter GesmbH - Klíma 
• NÖST - Óvoda Pötzleinsdorf - Szellızés  

 
• NÖM - klíma és szellızés különféle hozzá-

és átépítések és karbantartások  
 

• MARS Ausztria - klíma és szellızés 
különféle hozzá-és átépítések és kar-
bantartások  

és még több mint 100 további projekt 2017-ben - a magán-, és az ipari szektorban. 
 

Egészségügyi kezdeményezés 2017  

Rohanó életünkben egyre nagyobb jelentısége van a megelızés-
nek. Egészséges és stresszmentes kollégáink pozitív munkaklímát 
teremtenek és lehetıvé teszik a mindennapok terheinek könnyebb 
elviselését. 

Ennek szellemében a radel&hahn 2017-ben létrehozta 
egészségügyi kezdeményezését annak érdekében, hogy több 
fronton is támogassa a mattersburgi dolgozók életminıségének 
javítását.  

"Lelkes vagyok. Egy szempillantás alatt beteltek a megajánlott idıpontok. A shiatsu-
kezelések lehetıvé teszik számomra, hogy ellazuljak, élvezzem a magamra fordított 

idıt, és mindeközben preventív jelleggel erısítsem a testemet és a lelkemet. " 

A heti gyümölcstál és az „egészségkosárka“ kezdeményezés mellett 
örülünk  Nicole Bauer-Wittiggel az NBW Studio tulajdonosával történı 
együttmőködésnek. A hagyományos és alternatív medicínában szer-
zett többéves tapasztalattal azt a célt tőzte ki maga elé, hogy az 
egyéni igényeket elıtérbe helyezve erısítse az egyén belsı energiáit.  
A radel&hahn-nal való együttmőködésben mindenek elıtt a japán 
shiatsu masszázsra fókuszál, amely a megelızésre, a szervezet 
öngyógyító erıinek aktiválására és a testi jó közérzet növelésére 
irányul.   
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Románia 
Ügyvezetı: Gerald Piller 
Mőszaki  & Kereskedelmi vezetı: Ionut Ceausescu 
Karbantartási vezetı: Flaviu Hendrea 
Dolgozói létszám: kb. 30 

PROJEKTEK 2017 

A mőszaki berendezések kezelésekor és az építıipari tevékenységek végzésekor döntı szerepet játszik 
a dolgozók biztonsága és a projekt sikeres lebonyolításának biztosítása. 

● Continental Automotive Sibiu - Refurbishment - főtés, hőtés, szellızés, szaniter és építészet 
● Continental Automotive Timisoara - Modul 5 - főtés, hőtés, szellızés, szaniter 
● Hirschmann Automotive - gyártó területen hőtıgépek és légbefúvók optimalizálása 
● SC Rossini Sleeve Technologies s.r.l. -  gyártási folyamat meglévı elszívás adaptálása és új szerelés 
● KIKA Pallady Bukarest- Refurbishment főtés, hőtés, szellızés, szaniter és építészet + sprinkler 8.000 m²-re 
● Hamilton - Projektfejlesztés a 2 Modul bıvítéséhez elıreláthatólag 3.000 m² Photovoltaik-kal a tetın, 

beleértve a szükséges infrastruktúrát  
● Hamilton Bonaduz (Központ Svájc) - Fıbejárat kivitelezése 
● Baum Kunststoffe GmbH - Projektfejlesztés és engedélyezési eljárás  
● S.C. Obrist Eastern Europe S.R.L. - Szerkezeti munkák 

A tanúsítvány tartalmazza azt a szabványt, amely a környezet– és egészvédelem aspektusainak (EHS) 
értékelésére szolgál.  

A következı célok kerültek megfogalmazásra: 

A környezet védelme 

A dolgozók testi épsége 

A dolgozók, valamint a projekt lebonyolításban résztvevı további személyek egészségének védelme  

 

A tervezési-, szerelési-, raktározási-, karbantartási– és javítási folyamatoknak és azok kivitelezésének 
általános meghatározásai és követelményei.    

Speciálisan a robbanásveszélyes munkaterületeket érintı  elıírások - gázok, gızök és/vagy éghetı 
anyagok - kezelése.  

Mi a GANEX-Certifikát bezetésével tudjuk mindezeket biztosítani. Mőszaki igazgatónk, Ionut Ceausescu 
szerezte meg ezt a tanúsítványt.  
A GANEX-tanúsítvány garantálja a vevıink és a munkatársaink számára, hogy mi a környezet- és 
egészségvédelemre vonatkozó szabványokat teljesítjük.  

 

KÖRNYEZET– és EGÉSZSÉGVÉDELEM 
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„Die Errichtung neuer Lagerräume war für die Optimierung der Lade- und Entladetätigkeiten 

sowie zur Erhöhung der effizienten Nutzung der freien Flächen von großer Wichtigkeit.“ 
       So Geschäftsführer der radel&hahn srl, Gerald Piller. 

Az ügyvezetés irányításával 2017-ben bıvítettük és modernizáltuk a radel&hahn srl székhelyét. Opti-
malizáltuk a raktározási struktúrát és további raktárhelyiségeket és raktárterületeket hoztunk létre. A 
bıvítés lehetıvé teszi a gyors árumozgatást és javítja a raktár mőködtetését.  
 
 
 
 
 
 
Továbbá a saját szerviz csoportunk kivitelezésében a teljes elektromos rendszert is modernizáltuk a 
legkorszerőbb anyagok felhasználásával. Az újonnan felszerelt fı elosztót, valamint az alosztókat az 
aktuális biztonsági szabványok szerint installáltuk. Az elektronikus újításokat kiegészítendı beruháztunk 
egy vészáram agregátorra is.   
Végezetül vásároltunk egy új biztonsági-kabint. Komfortosabb és jobb kilátást nyújt három oldalra, 
amellyel lényegesen növelni tudjuk a terület biztonságát.   
Dolgozóink mobilitását két gépjármő  beszerzésével növeltük, egy került a szervízesekhez és egy pe-
dig a szerelı csoporthoz.  

Beruházás és modernizálás a székhelyen Şag-ban 

 

„Az új raktárhelyiségek létesítése a rakodási tevékenységek optimalizása, valamint a szabad 
területek hatékony kihasználása miatt volt nagy jelentıségő.„ 

Nyilatkozta  Gerald Piller, a radel&hahn srl ügyvezetıje 
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Magyarország 
Cégvezetı:  Tar János 
Dolgozói létszám: kb. 70 

 

Legjelentısebb 2017 évi projektjeink 

TAIKISHA - Nissin Food Kecskemét - Légkezelı berendezé-
sek (1.000 m³/h- 27.000 m³/h) gyártása és szerelése, vala-
mint víz-, csatorna– és tőzivíz rendszer szerelése. 

A speciális gyógyászati segédeszközöket gyártó dán Coloplast nyírbátori CHM VI. épületében található üzem-
csarnok és irodahelyiségek, valamint kiszolgáló helyiségek légtechnikai- és szaniter rendszerének kivitelezését 
végezzük a KÉSZ Zrt megbízásából. A légtechnikai rendszerhez összesen 20 darab saját gyártású légkezelı gépet 
– melybıl a legnagyobb gép 36.000 m3/h légszállításra képes - és speciális légszárító berendezéseket, légcsa-
tornákat, valamint légtechnikai elemeket telepítünk. A gyógyászati segédeszközök gyártásához szükséges tiszta-
teret 6 darab szintén saját gyártású speciális hőtve szárító légszárító berendezés biztosítja. A hőtési feladatot 2 
darab egyenként 33.000m3/h légszállítással rendelkezı free cooling légkezelı látja el primer energia felhaszná-
lása nélkül. 

KIKA Budapest Lehel út - a régi épületgépészeti rendszer rekonstrukciója  
A KIKA Lehel úti áruházának felújítása során cégünk végezte az épület komplett épületgépészeti kivitelezését, lég-
függöny gyártásával és kivitelezésével kiegészítve. 

COLOPLAST - CHM VI. Épület Nyírbátor  

Continental Nyíregyháza - Légtechnika 
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Több éve töretlen és sikeres együttmőködésünk folytatásaként a Diehl Aircabin Hungary Kft (4300 Nyírbátor, Ipa-
ri Park utca 9) II. csarnokában található 335 m2 szerkezetkész helyiségek irodává történı átalakítását végeztük 
el teljes körő építészeti kivitelezéssel és az elektromos rendszer kiépítésével.  

A gyártórészleg számára speciális frekote kabint és 2 db speciális elszívó asztalt gyártottunk és telepítettünk.  Az 
egyik asztal szigetelı anyag vágása során keletkezı szövetdarabkák elszívására szolgál, a másik pedig polikar-
bonát elemek vegyszeres tisztítása során keletkezı egészségre veszélyes gızök elszívására.   

DIEHL Aircabin Hungary Kft - építészeti és épületgépészeti átépítés 

A Flextronics International Kft. 6 telephelyen – Zalaegerszegen, Sárváron, Tabon, illetve Budapesten, Pátyon és 
Gyálon– elektronikai és mőanyagipari gyártási, valamint fémmegmunkálási tevékenységet végez. Sárváron 94 
m2-es tisztaszoba építésére kaptunk megbízást. A cégünk által kivitelezett rack cabinet clean room termékek 
tesztelésére szolgáló helyiség. A legkorszerőbb elvárásoknak megfelelıen a légkezelés során keletkezı 
hulladékhı hasznosítása sem maradhatott el. A pátyi gyáregységben roof-top légkezelı berendezés és 20 db 
FFU ventilátoros-szőrıs egység gyártását és telepítését végeztük. Budapesten a Hangár utcai E épületben talál-
ható Huawei gyáregységhez 12 db FFU egység beépítésére került sor.  

FLEX - Flextronics International Kft - Tisztaterő kabinok Sárváron  

SKANSKA MILL PARK - komplett épületgépészeti rendszer 

 

A Nordic Light Irodaház projekt (amely 2016-ban elnyerte az Év Legzöldebb Projektje címet) sikeres lezárását 
követıen újabb megbízást kaptunk a SKANSKA Építı Magyarország Kft-tıl. A Soroksári úton épülı Mill Park ösz-
szesen 18 000 m2 irodateret kínáló komplexum. Cégünk az „A” épület Shell&Core kivitelezési munkáit végzi. A 
komplett épületgépészeti rendszer (vízellátás, csatornázás, főtés, hőtés és szellızés) kivitelezéséhez saját gyártá-
sú légcsatornákat és légtechnikai elemeket is szállítunk. Az átadás 2018 második negyedévében várható.  
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 Hosszútávú partnerség a bHome-mal! 
P o p U p - h á z a k  - 
egyszerően.természetesen.lakni!  
  

A koncepció 2 lényeges alapgondolatból tevıdik össze! 

„Évek óta nagy hangsúlyt helyezünk a megújuló energiák alkalmazására. A PopUp házak innovatív koncepciója és 
a bHome-mal való együttmőködés egy újabb lépés volt számunkra az energiahatékony és fenntartható építés 
támogatására és elérhetıvé tételére.“ 

Nyilatkozta a radel & hahn cégjegyzésre jogosult társtulajdonosa és ökoenergiatechnikusa, Ewald Radel. 

Teljesíthetıség: 
Az egyszerő konstrukciós mód (szendvicslap fafunérlemezbıl és 
expandált kemény polisztirolhabból)(EPS) és a szerkezetkész 
épület felépítésének gyorsasága ( 150 m² = 4 fı 7 napon belül) 
képezik a teljesíthetıséget.  

Fenntarthatóság/Energiahatékonyság: 
 

A fa és az EPS sokféle felhasználása, a felhasznált anyagok 100 
%-os újrahasznosíthatósága és a passzív ház komponenseire  
(mint. Pl. a szigetelés, ablakok stb.) vonatkozó összes követel-
mény teljesítése itt összhangban van.  

A Radel & Hahn partner az egészséges klímában 
 
A helyiségek melegvízellátását és főtését télen, valamint részbeni 
hőtését nyáron levegı-hıszivattyúval biztosítjuk. A bHome-mal és a 
klímagyártó Pichler céggel közösen olyan ideális és fenntartható mős-
zaki megoldást találtunk, amelynél nincs szükség kiegészítı vizes 
főtésre vagy konvekciós főtıtestre.  

 
Az általunk szerelt és kontrollált helyiségszellızés gondoskodik a 
szükséges jó közérzetet biztosító klímáról, a mindig friss levegırıl és 
a használt levegı (=CO2),  valamint a levegıben található káros 
anyagok (allergének) kivezetésérıl.  

 
A házba egy levegıszőrın át vezetjük be a frisslevegıt és 
ezáltal megszabadítjuk majdnem minden káros anyagtól.  

 
A konyhában illetve a fürdı/WC-ben keletkezett 
szagokat közvetlenül a szabadba vezetjük és ezáltal 
nem keveredhetnek a ház többi helyiségébe vezetett 
levegıvel.   

Az együttmőködésünk a radel & hahn-céggel teljesen zökkenımentesen zajlott. A vállalalat hozzáértése meg-
mutatkozik a tervezéstıl a kivitelezésig és emellett még öröm együttdolgozni ezzel a szimpatikus és elkötelezett 
csapattal.“ 

Dr. Magnus Endress, alapító és cégvezetı bHome 

                 Rezsiköltségek csökkentése. Komfort. Egészség. 

Balról jobbra: Dr. Magnus Endress, Ewald Radel és Wolfgang Rumpolt. 

A burgenlandi bHOME vállalat a  franciaországból származó innovatív passzívház koncepcióval 
innovatív, fenntartható és méretre szabott ház koncepciót hoz Ausztriába.  
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40 ÉV AIR-COND 
14 ÉV PARTNERSÉG 

A radel&hahn képviselıi. Balról jobbra: Stefanie Hahn, MA, Ing. 
Willi Bogner, DI (FH) Markus Pawle és Ing. Philip Hahn.  

A kitüntetés átvétele a színpadon Jürgen Unterrainer cégvezetıtıl 
(balra) és Christian Fitz sales managertıl  (jobbra). 

Az AIR-COND jubileumi gála Grazban  
Október 10-én a radel&hahn - és még további 330 vevı, 
partner és barát - az AIR-COND Klimaanlagen Handels-
gesellschaft m.b.H jubileumi gáláján vendégeskedett.  
A TOSHIBA hıszivattyúk és  klímaberendezések osztrák 
generál képviselıjének 40 éves jubileuma alkalmából 14  
különbözı ország vállalkozói győltek össze a klíma-
szektorból  Grazban a szappangyárban.  Az AIR-COND 
vállalat alapítója és tulajdonosa, DI Werner Hochegger  is 
jelen volt az eseményen, akit a publikum tisztelettel 
üdvözölt. 

A grázi szappangyárban ünnepeltünk. 

Az est fénypontja volt a partnerek elismerése és a 
nagyszabású köszönetnyilvánítás.  

Számunkra nagy megtiszteltetés volt, hogy a TOSHIBA és 
az AIR-COND céggel való 14 éves aktív együttmőködés 
elismeréseként emlékplakettet vihettünk haza.    
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RÖVID HÍREK  

Kitüntetés. Szakmai cégvezetınk, Philip 
Hahn megkapja a mérnöki címet. Szívbıl 
gratulálunk.  

Networking.  Stefanie és Philip Hahn  
több vállalkozóval együtt részt vettek a 
Fiatal Vállalkozók Győlésén Salzburgban.  

A Fiatal Vállalkozók Győlése Salzburgban.  

Támogatás. Több más egyesület és szerve-
zet mellett a radel & hahn támogatja a 
mattersburgi Gymnastik & Tanz-UNION-t 10 
é v e s  é v f o r d u l ó j a  a l k a l m á b ó l .   

Microwell Global Konferencia 2017 

A 25 éves fennállását ünneplı Microwell cég idén májusban országhatárokon túlnyúló konferenciát rendeztek 
székhelyükön,  Szlovákiában.     

A középpontban egymás kölcsönös megismerése állt annak érdekében, hogy erısítsék a különbözı országok 
partnervállalataival történı együttmőködést.   

A terjedelmes gyakorlati program mellett bemutatták az új technológiákat, a kibıvített szolgáltatási ajánlatot és  
az új értékesítési irányt. Emellett lehetıséget adtak az új termékek tesztelésére és a szakmai kérdések megbe-
szélésére a fejlesztıkkel.  

A Radel & Hahn céget az alapítónk, Ing. Friedrich Radel, valamint a 
társtulajdonosunk és ökoenergia technikusunk , Ewald Radel képviselte. 

Többek között bemutatták az új DRY SIREN mennyezeti párátlanítót. 
Nagy hatásfokkal rendelkeznek és WIFI-vel, LED-del és Bluetooth-szal 
vannak felszerelve.    

Továbbképzés. Stefanie Hahn megkapja 
2017 márciusában az angol nyelvő -   IPMA 
név alatt is ismert - APM Project 
Management Certi fikát D szintő 
tanúsítványát.   
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Tetszett Önnek a hírlevelünk és jövıre is szeretné automatikusan megkapni?  

Ebben esetben kérjük íratkozzon fel a „Jahresrückblick/Newsletter-Anmeldung“ alatt                                     a 
www.radel-hahn.at oldalon.  

Örülünk visszajelzéseinek!  

Gesamtverantwortung: Stefanie Hahn, MA, stefanie.hahn@radel-hahn.at, +43 (0)2626/62744-71  
radel&hahn zrt: Tünde Tar 
radel&hahn srl: Orsolya Kecskés 
Bildrechte:  Alle Bildrechte sind im Besitz von radel&hahn. Ausgenommen: Bildrechte Seite 8 Handler Bau GmbH, Bildrechte Seite 
14 bHome GmbH, Bildrechte Seite 15 Air-Cond Klimaanlagen HandelsgesellschaftmbH. 
Personenbezogene Daten und Informationen werden mit dem Einverständnis der jeweiligen Betroffenen veröffentlicht.  

Munkatársaink  

Jubiláló munkatársaink 2017 

Sonja Schwarz 10 év 
takarító 

David Gruber 10 év 
hőtıgéptechnikus 

Ing. Friedrich Radel 45 év 
cégalapító 

Andrea Hahn-Radel 30 év 
cégvezetı 

Claudiu Colciar 10 év 
mérnök 

Victor Stoian 10 év 
gépkocsi vezetı 

Antal Kelemen 10 év 
szerelı 

Wilhelm Varga 10 év 
szerelı 

Papp Levente 40 év 
karbantartó 

Szilágyi Gábor 30 év 
beszerzı 

Vincze Sándor 30 év 
hegesztı 

Sebık Éva 35 év 
könyvelı 

Tar Tünde 25 év 
irodavezetı 

Tömöri István 40 év 
lakatos 

Papp Levente Zsolt 10 év 
szerelı 

Bodnár Sándor  20 év 
üzemvezetı 

Süvöltıs Magdolna 10 év 
könyvelı 

Papp Lajos 5 év 
projektvezetı 

Bódi Vera 5 év 
adminisztrátor 

Jubilálók 2011 Jubilálók 2016 



Alapítva: 1972 

Berendezések száma:  több mint 7.000  

Székhelyek: 

1992: radel&hahn zrt - Magyarország 

2002: radel&hahn srl - Románia 

Termékek / Alkalmazási területek: 

Klíma– légkezelı berendezések 1.000-tıl  140.000 m³/h-ig. 

Hőtéstechnika és hőtıberendezések  

Technológiai berendezések  - Folyamatirányítás 

Komplett épületgépészet  

Beltéri berendezések  

Generál kivitelezés 

Tisztatértechnika 

Uszodaklíma 

Megújuló energiák 

Szabályzástechnika , vezérlı rendszerek  

Szerviz, Karbantartás, Távfelügyelet 

Tőzvédelmi berendezések és sprinkler 

 

A termékpaletta székhelyenként eltérı. 

Radel-Hahn Klimatechnik GesmbH 

GF: Andrea Hahn-Radel 

Wiener Straße 22 

A - 7210 Mattersburg 

 +43 2626/62744 

 office@radel-hahn.at 

www.radel-hahn.at 

SC Radel-Hahn srl. 

GF: Gerald Piller 

Str. XI, Nr. 84 

RO - 307395 Sag/Timisoara 

 +40 356100-608 

 office@radel-hahn.ro 

www.radel-hahn.ro 

Radel-Hahn zrt. 

GF: János Tar 

Kassai út 92 

H - 4028 Debrecen 

 +36 52 410 804 

 info@radel-hahn.hu 

www.radel-hahn.hu 


