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Komplett megoldásokat kínálunk!
We implement complete systems!

CÉGÜNKRŐL

ABOUT US

ÜBER UNS

A Radel&Hahn családi vállalkozást Ing. Friedrich Radel és sógora, Wilhelm Aufner alapította
1972-ben. 1992-ben változott
meg a cég neve Radel&Hahn-ra,
amikor Robert Hahn ügyvezető
tulajdonossá vált. Ugyanebben
az évben vásárolta meg a Holding a Debreceni Finommechanikai Vállalatot - régi nevén Defi -,
aki a tisztatértechnikai berendezések gyártójaként vezető szerepet
töltött be Magyarországon 1951
óta. A Radel&Hahn csoport tagjaként a cég a Radel&Hahn Zrt. nevet
kapta. A tisztatértechnikai berendezéseket a mai napig is folyamatosan fejleszti és modernizálja a
cég. 2002-ben további nemzetközi
telephellyel, a Radel&Hahn Srl-lel
bővült a cégcsoportunk Romániában, Temesváron. A Radel&Hahn
Srl az épületgépészet mellett már
nagy projektek komplett generál
kivitelezésével is foglalkozik. 2013tól a Radel&Hahn Klimatechnik
GesmbH kibővítette termékpalettáját a megújuló energiákat hasznosító berendezések forgalmazásával. Mattersburgi anyacégünk
már több mint 40 éve van családi
tulajdonban. A tulajdonosok szívvel-lélekkel, megértéssel irányítják
és folyamatosan fejlesztik a cégcsoportot.
Robert Hahn 47 éves korában
bekövetkezett tragikus halálát
követően, 2014-ben felesége,
Andrea Hahn-Radel vette át a
Radel&Hahn Holding ügyvezetői posztját. 2018-tól az örökösök,

The
family-owned
company
Radel&Hahn was established in
1972 by Hr. Ing.Friedrich Radel
and his brother-in-law Wilhelm
Aufner. In 1992 the company’s
name changed to the current name
Radel&Hahn due to the entrance of
the new managing and technical
director Robert Hahn. In the same
year the company aquired the hungarian company Defi in Debrecen,
Hungary, which was known as a
specialized producer of components
of clean rooms since 1951. The
name was changed to Radel&Hahn
Zrt. and the company was integrated into the Radel&Hahn Group.
The cleaning room equipments
are still being developed. In 2002
the Radel&Hahn Group expanded
further into Romania and established the Radel&Hahn srl in Sag/
Timisoara. In the following years
the Radel&Hahn Srl became well
known not only as a contractor of
overall building systems but also
as general contractor of numerous major projects. Since 2013
Radel&Hahn Klimatechnik expanded its product portfolio and
introduced ecological energy technology in ist range. The parent
company for more than 40 years is
a family owend company building
on trust and innovation and leading
with heart, soul and understanding.
After the tragical death of Robert
Hahn at the age of 47 in May 2014,
his spouse Andrea Hahn-Radel
became CEO of the Radel&Hahn
Group. Since 2018, the inheritors,

Der Familienbetrieb Radel&Hahn
wurde 1972 von Hr. Ing. Friedrich
Radel und seinem Schwager Wilhelm Aufner gegründet. 1992 erhielt mit dem Aufstieg von Robert
Hahn als geschäftsführender Gesellschafter den aktuellen Namen
Radel&Hahn. Noch im selben Jahr
wurde das Unternehmen Debreceni Finommechanikai Vállalat kurz
Defi in Debrecen, Ungarn, welche
seit 1951 in Ungarn als Laminarboxproduzent auf dem Gebiet der
Reinraumtechnik federführend war,
gekauft und mit einer Namensänderung auf Radel&Hahn Zrt., ein Teil
der Radel&Hahn Gruppe. Bis heute
werden die reinraumtechnischen
Anwendungen laufend verbessert
und modernisiert. Im Jahre 2002
folgte ein weiterer internationaler
Standort in Timisoara, Sag Rumänien mit der Radel&Hahn Srl. Diese
entwickelte sich im Laufe der Jahre
zu einem Unternehmen, das neben
der gesamten Haustechnik auch
als Generalunternehmer für den
kompletten Bau von Großprojekten
fungiert. Seit 2013 befasst sich die
Radel&Hahn Klimatechnik mit der
Produktpalette der Erneuerbaren
Energie. Seit nun mehr als 40 Jahren
befindet sich Radel&Hahn in Familienbesitz und wird mit Herz, Seele
und Verstand geleitet und weiterentwickelt. Nach dem tragischen Ableben unseres Robert Hahn im Alter
von nur 47 Jahren im Mai 2014, wird
seine Gattin Andrea Hahn-Radel
Geschäftsführerin der Radel&Hahn
Holding. Seit 2018 sind auch die

Stefanie Hahn és Philip Hahn is tevékenyen részt vesznek a cégcsoport irányításában.

Stefanie Hahn and Philip Hahn are
also actively involved in the management of the Radel&Hahn Group.

Unternehmensnachfolger, Stefanie
Hahn und Philip Hahn nehmen an
der Leitung der Gruppe aktiv teil.

Wir bieten Komplettlösungen an!
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TEVÉKENYSÉGEK

ACTIVITIES

TÄTIGKEITEN

Légtechnikai rendszerek, klímaberendezések tervezésével, gyártásával foglalkozunk, mely kiegészül komplett épületgépészeti és
tisztatéri rendszerek megvalósításával, tisztatértechnikai berendezések, lamináris boxok,
uszodapárátlanító berendezések
gyártásával, karbantartásával.

Our main profile embraces the
whole area of air-engineering. Our
business activity includes design,
production and maintenance of
air-engineering systems, clean
room-engineering devices and
building service systems.

Unsere Haupttätigkeit umfasst das
gesamte Gebiet der Haustechnik.
Den Großteil unseres Umsatzes generieren wir durch die Ausführung
von kompletten, haustechnischen
und reinraumtechnischen Systemen.

We provide comprehensive service
in the field of air-conditioning,
ventilation,
heating,
sanitary,
humidification, dehumidification,
compressed air system and
building automation conrol from
design to production through
maintenance to constructionand project management.

Von der Planung über die Produktion, Montage und dem gesamten
Baumanagement übernehmen wir
für Sie alles in den Bereichen Klima,
Lüftung, Heizung, Sanitär und Regelung, sowie Be- und Entfeuchtungs-, und Druckluftanlagen.

Nálunk mindent egy helyen megkaphatnak megbízóink a tervezéstől kezdve a gyártáson, szerelésen és a teljeskörű építés - és
projektvezetésen át, ami a klíma,
szellőzés, fűtés, szaniter, párásítás
és párátlanítás, préslevegős rendszerek és szabályzás kiépítéséhez
szükséges.
Sokéves tapasztalattal rendelkezünk a tisztatértechnikai berendezések, lamináris boxok és speciális berendezések tervezése,
gyártása és telepítése területén.
Emellett anyacégünk több éve foglalkozik hatékony hővisszanyerő
rendszerekkel és energiatakarékos szabályzás-technikával.

légkezelő

• M-Series air handling units (airgépek

(1 000 – 90 000 m3/h )
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PRODUKTIONSPROGRAMM
• Lüftungsgeräte Baureihe M

PRODUCT RANGE

TERMÉKPALETTA
• M-sorozatú

We have many years of expertise in
desing, production and installation
of cleanroom equipments, laminar
boxes and special equipments.
In addition the activity of our
parent company embraces the
design and production of heat
recovery systems and application
of energy efficient control technology.

Besonders auf dem Gebiet von reinraumtechnischen Anlagen, Laminar Boxen und Spezialanlagen
können wir auf langjährige Erfahrungen zurückgreifen. Seit Jahren
beschäftigen wir uns zudem mit
effizienter Prozesstechnik mit Wärmerückgewinnungssystemen und
energiesparender Regeltechnik.

flow capacity is between
1000 – 90 000 m3/h )

• Kompakt légkezelő berendezések

• Compact air handling units

• Root top berendezések

• Root top plants

• Légtechnikai elemek

• Ventilations components

• Uszodapárátlanító berendezések

• Pool dehumidification devices

• Tisztatértechnikai berendezések

• Cleanroom equipments
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(von 1 000 bis 90 000 m3/h )
• Kompakte Lüftungsgeräte
• Roof – top Geräte
• Lüftungstechnische Komponenten
• Reinraumtechnische Einrichtungen
• Schwimmbadklima

Cégünk már több mint
65 éve stabil, megbízható társat jelent minden
partnere számára
Cégünk előnye a modern géppark,
a jól képzett munkaerő, illetve a
megbízható szerviz szolgáltatás.
Legnagyobb tőkénknek a magasan
képzett szakembereinket tekintjük. Az egyre növekvő piaci elvárásoknak való megfelelés érdekében
2008-ban megnyitottuk budapesti
kirendeltségünket.
Nagy hangsúlyt fektetünk arra,
hogy minden dolgozónk számára
biztosítsuk a magas színvonalú
munkakörülményeket és a szakmai továbbfejlődés lehetőségét.
Berendezéseink megfelelnek a legkorszerűbb műszaki elvárásoknak,
csak olyan elemeket használunk,
melyek garantálják a megbízhatóságot, a minőséget. Célunk, hogy
világszínvonalú terméket kínáljunk
kedvező áron.
Nem csak a gyártásfejlesztésben
töltünk be vezető pozíciót, hanem
azt is biztosítjuk, hogy termékeink
megfelelnek a környezetvédelem,
a biztonság és a gazdaságosság
legszigorúbb előírásainak és követelményeinek.
Céljaink iránti elkötelezettségünknek köszönhetően jó úton haladunk
a kitűzött minőségi politikai célok elérésében, és ezáltal piacvezető pozíció elfoglalásában a klíma- és légtechnika területén Magyarországon.

Our company is a reliable partner for more
than 65 years

Seit mehr als 65 Jahren
ein stabiler und zuverlässiger Partner!

As advantages of our company we
can mention our modern machine
park, our well educated labour
force and our reliable service
department. We view our highly
skilled workforce as our greatest
intellectual capital. In order to meet
the growing market expectations,
we established our sub-office in
Budapest in 2008.

Der größte Vorteil unserer Firma
ist die moderne, gut ausgestattete
Produktionshalle, das hochqualifizierte Fachpersonal sowie die
zuverlässige
Service-Dienstleistung. Um den wachsenden Markterwartungen gerecht zu werden,
haben wir 2008 unsere Niederlassung in Budapest eröffnet. Um
mit den aktuellsten Entwicklungen
Schritt halten zu können, nimmt unser hochqualifiziertes Fachpersonal
regelmäßig an Weiterbildungen teil.
Wir verwenden ausschließlich
Qualitätsprodukten von erster
Klasse sowie arbeiten nach dem
letzten Stand der Technik und Technologien, um die beste Qualität um
den besten Preis unseren Kunden
zu gewährleisten.
Wir nehmen nicht nur in der Produktionsentwicklung eine führende
Position ein sondern stellen sicher,
dass unsere Produkte, den strengsten Vorschriften und Forderungen
des Umweltschutzes, der Sicherheit und der Wirtschaftlichkeit
entsprechend, herstellen.
Dank unseres Engagement unserer Zielstrebigkeit sind wir auf
dem richtigen Weg, unsere festgelegten Ziele in Sachen Qualitätspolitik zu verwirklichen und
somit eine markführende Position
auf dem Gebiet der Klima- und
Lüftungstechnik in Ungarn einzunehmen.

We put great emphasis on providing high quality working conditions for our colleagues and we also
provide opportunities for further
professional developments.
Our devices meet the latest technical requirements, we install only
such machine parts into our devices, which reliability and quality
are guaranteed. We aims to manufacture world-class products at
favorable price.
We can reach not only the leading
position in production development, but also our products meet
the highest standards and requirements of environmental protection, safety and economy.
Committing ourselves to our goals
we are on the right track to meet
our quality policy purposes and
secure market leadership of airconditioning industry in Hungary.
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Elkötelezettek vagyunk vállalati értékeink iránt
We live up to our corporate values
Wir leben gemäß unserer Unternehmenswerte
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Minősítés MSZ EN
ISO 9001:2015 és
ISO 14001:2015 szerint
Cégünk épületgépészeti rendszerek tervezése és kivitelezése, klíma-, légtechnikai berendezések,
lamináris boxok és alkatrészeinek
gyártása tevékenységi területen
ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015
minőségügyi szabványok szerinti
minősítéssel rendelkezik. A minősítést a TÜV Thüringen Kft. végezte.
Termékeink minőségének garantálása érdekben minden egyes berendezésünk műszaki paramétereit a gyártócsarnokban pontosan ellenőrizzük.
A hatékony minőségellenőrző rendszerünk biztosítja a hosszú időn át
tartó kifogástalan üzemelést.
Alkalmazott szabványok:
• GMP „Good Manufacturing Practice” guidlines
• VDI 2083 Clean air
• DIN EN ISO 14644 Clean rooms
and their corresponding areas
• VDI 2167 Technical building services of hospitals
• VDI 6022 Hygienic requirements
for air conditioning plants in offices and meeting room

EK-Teljesítmény
Állandósági Tanúsítvány
Hő- és füstelvezető
csatornarendszer
Hő- és füstelvezető csatornarendszerünk megkapta az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs
Nonprofit Kft által lefolytatott minősítést követően az Építési Termék Rendelet – az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/
EU rendelete alapján kiállított
1415-CPR–48-(C-10/2016) számú EK-Teljesítmény Állandósági
Tanúsítványt. A tanúsítvány igazolja, hogy az EN 12101-7:2011
harmonizált műszaki szabvány ZA
melléklete szerint meghatározott
teljesítmények és a teljesítmény
állandóság értékelésére és ellenőrzésére vonatkozó követelmények tekintetében a vonatkozó (1)
rendszer szerint a Radel & Hahn
Zrt. által gyártott kör- és négyszög
keresztmetszetű hő- és füstelvezető csatorna rendszer teljesíti a
fenti szabványban meghatározott
összes követelményt.
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Certification to MSZ EN
ISO 9001:2015 and
ISO 14001:2015
Our firm have got the ISO 9001:2015
and ISO 14001:2015 qualification
in the area of planning and
execution of air-conditioning and
air-engineering systems, laminar
air flows and their components. The
qualification has been performed by
the firm TÜV Thüringen KFT.
In order to guarantee the high
quality of our products, we inspect
precisely the technical parameters
of every machine in our production
plant. Our effective quality control
system ensures the safe operation
for a long time.
Standards:
• GMP „Good Manufacturing Practice” guidlines
• VDI 2083 Clean air
• DIN EN ISO 14644 Clean rooms
and their corresponding areas
• VDI 2167 Technical building
services of hospitals
• VDI 6022 Hygienic requirements
for air conditioning plants in offices and meeting rooms

EK-Performance
Permanence Certificate
– smoke and heat
control system

Zertifikat über die
Leistungsbeständigkeit
von Entrauchungsleitungssystemen

Our heat and smoke extraction
duct systems has received the No.
1415-CPR–48-(C-10/2016)
EKPerformance Permanence Certificate based on the European
Parliament and Committee decree
No.305/2011/EU after the classification conducted by ÉMI Építésügyi
Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. This certification proves
that our rectangular-, and circular
cross section heat and smoke extraction duct system meets all the
requirements specified in the ZA
attachment of standard No. EN
12101-7:2011 (1) system.

Die Erstinspektion sowie die laufende Überwachung, Bewertung
und Evaluierung der werkseigenen
Produktionskontrolle wurde durch
die notifizierte Stelle ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs
Nonprofit Kft nach dem System 1
der Bauproduktverordnung (EU)
Nr. 305/2011 durchgeführt. Für
eine positive Bewertung wurde
uns das Zertifikat 1415-CPR-48(C-10/2016) ausgestellt.

Zertifizierung nach MSZ
EN ISO 9001:2015 und
ISO 14001:2015
Unsere Firma verfügt über das
Zertifikat für das Managementsystem nach MSZ EN ISO 9001: 2015
und ISO 14001:2015 für die Bereiche Planung und Ausführung von
gebäudetechnischen Anlagen, Planung, Herstellung und Service von
Klima- und Lüftungsgeräten sowie
reinraumtechnischen Anlagen. Die
Qualitätskontrolle wurde von der
TÜV Thüringer Kft. durchgeführt.
Um unseren Qualitätsstandard zu
garantieren kontrollieren wir stetig
alle technischen Parameter unserer Geräte in unserer hauseignen
Produktionshalle. Unser wirksames
Qualitätskontrollsystem gewährt
den nachhaltigen und einwandfreien Betrieb unserer Geräte.
Angewandte Normen
und Richtlinien:
• GMP „Good Manufacturing Practice” guidlines
• VDI 2083 Clean air
• MSZ EN ISO 14644 Clean rooms
and their corresponding areas
• VDI 2167 Technical building services of hospitals
• VDI 6022 Hygienic requirements
for air conditioning plants in offices and meeting rooms

Tervezés

Design

Planung

Saját szakembereinkkel komplett épületgépészeti és technológiai valamint elektromos
(erős- és gyengeáramú) tervezési
munkákat végzünk. Megbízható alvállalkozók, társtervezők készítik az
építészeti tervdokumentációkat.
Új építésű illetve korszerűsített
vagy átalakított létesítmények egyaránt szerepelnek referencia munkáink között. Készséggel állunk
szaktanácsadással vevőink rendelkezésére kommunális, közületi,
ipari, mezőgazdasági létesítmények építése, bővítése, átalakítása,
felújítása esetén.

By our own professionals we design complete HVAC, technological and electrical systems
(electrical and electronic system).
The construction documentation is
provided by reliable subcontractor
and co-designer. Our references
include newly constructed, moderrnised and reconstructed facilities.
We are pleased to provide technical consultation for our partner on construction, enlargement,
reconstruction and renovation of
communal, industrial, institutional
and agricultural facilities.

Unsere hochqualifizierten Ingenieure erstellen komplette haustechnischen und technologischen Pläne
sowie Elektropläne für Stark- und
Schwachstrom. Die Baupläne werden von unseren zuverlässigen Subunternehmen geliefert.Wir stehen
Ihnen mit Fachberatung bezüglich
Neubau und Umbau, Erweiterung in
allen gewerblichen bzw. industriellen Bereichen gerne zur Verfügung.

Gyártás
A debreceni 6000 m2-es üzemünkben kiválóan felszerelt gyártóparkkal rendelkezünk, amely lehetővé
teszi az egyedi igények megvalósítását a légtechnikai és tisztatértechnikai elemek és berendezések
gyártása területén egyaránt.

Kivitelezés

Teljeskörű és egyedi épületgépészeti megoldásokat kínálunk!
We offer complete and individual building solutions!
Wir bieten komplette und individuelle haustechnische Lösungen an!
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Generálkivitelezőként teljes körű
szolgáltatást nyújtunk az ipari létesítmények megvalósításában beleértve a magasépítés területét is.
Széleskörű referencia munkáink bizonyítják, hogy a Radel & Hahn Zrt..
a magyarországi építési piac egyik
meghatározó társasága a komplett
épületgépészeti kivitelezések területén. Saját gyártóbázisunk támogatásával versenyképes árakon,
rövid határidőkkel, a legnagyobb
rugalmassággal valósítjuk meg
projektjeinket.

Produktion
Unser Produktionswerk von 6000

Production
Our 6000 m2 factory in Debrecen
has a well-equipped machine
park that enables to customize the
ventilation elements and the cleanroom equipments.

Implementation
As a general contractor we
provide comprehensive services
in the implementation of industrial
facilities
including
the
civil
engineering sector as well.
Our wide-ranging references prove
that the Radel & Hahn Zrt.. is one
of the dominant players on the
Hungarian construction market in
the technical building sector. Our
well-equipped
manufacturing
base enables to deliver our projects
at a competitive price within a
short deadline with maximum
felxibility
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m2 in Debrecen verfügt über zahlreiche moderne Produktionsmaschinen. Auf Wunsch erzeugen wir
maßgeschneiderte Lüftungs- und
Klimaanlagen, reinraumtechnische
Anlagen, sowie lüftungstechnische
und reinraumtechnische Elemente,
die genau zu Ihren Bedürfnissen
passen.

Generalunternehmung
Als Generalunternehmen stehen wir Ihnen von der Planung bis
hin zur Inbetriebnahme und der
Nachbetreuung Ihrer Klimaanlage
und Lüftungsanlage sowie auch in
Hochbauarbeiten zur Ihrer Seite.
Zu unseren treuen Kunden zählen
sowohl gewerbliche Kunden als
auch Auftraggeber aus der Industrie. Wir bieten Ihnen wettbewerbsfähige Preise, kurze Lieferzeiten
und hohes Maß an Flexibilität.

Tisztaterek építése és
mérése

Cleanroom construction
and measurement

Bau und Messung von
Reinräume

Professzionális megoldásokat kínálunk az ipari tisztaterek létesítésében a tervezéstől a kivitelezésig.
A Radel&Hahn tisztaterek egyedi
elképzelések alapján, személyre
szabottan készülnek. Első osztályú,
kiváló minőségű alapanyagokkal
és technológiákkal biztosítjuk partnereink részére a tisztatéri és ipari
alkalmazások legmagasabb szintű
kivitelezését.
1988-tól végezzük tisztaterű helyiségek légtechnikai rendszereinek
mérését, beszabályozását, karbantartását, javítását. A mérés
során a vizsgálatokat az MSZ EN
ISO 14644 sz. szabvány, a GMPc
gyógyszergyártási szabvány előírásai szerint végezzük, valamint igény
esetén a Megrendelő belső előírásait is alkalmazzuk.

We provide professional solutions
to the industrial cleanrooms construction from design to implementation.
The
cleanrooms
constructed by Radel & Hahn
are customized. Using first-rate
raw material and applying the
latest technology we ensure the
highest quality implementation.
of the cleanroom and industrial
applications.

Szerviz

Service

Vevőinknek a lehető legszakszerűbb szervizelési és karbantartási
szolgáltatást nyújtjuk. Folyamatosan bővített járműparkunk lehetővé
teszi, hogy a szerelési és karbantartási feladatokat Magyarország teljes területén a legrövidebb idő alatt
elvégezhessük.

We provide professional repair
and maintenace services to our
partner. Our gradually increasing car fleet capacity ensures to
perform the maintenance works
throughout Hungary within short
time.

Wir bieten professionelle Lösungen für den Bau von industriellen
Reinräume von der Planung über
die Produktion, Montage und dem
gesamten Baumanagement an.
Die Radel&Hahn Reinräume sind
kundenspezifisch nach der individuellen Vorstellungen von unseren
Kunden ausgeführt. Wir verwenden
ausschließlich Qualitätsprodukten
von erster Klasse sowie arbeiten
nach dem letzten Stand der Technik und Technologien, um die beste Qualität unseren Kunden zu gewährleisten.
Die Radel & Hahn Service für Reinräume ist seit 1988 tätig. Wir beschäftigen uns mit der Wartung
und Reparatur von Laminar Flow
Geräte bzw. seit 1988 mit der Messung, Einregulierung, Wartung und
Reparatur der Lüftungssysteme der
Reinräume. Die Messungen werden
nach MSZ EN ISO 14644 und nach
GMPc sowie nach den Vorschriften
vom Kunden durchgeführt.

We have been doing the measurement, adjustment, maintenance
and repair of HVAC systems since
1988. The measurements are performed in accordance with MSZ EN
ISO 14644 and the GMPc pharmaceutical standard. We can take into
account our partner’s internal specificatons as the need arises.
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Service
Unser Serviceteam ist für Sie da.
Eine kontinuierliche und qualitative Pflege und Kontrolle stellt eine
langfristige, reibungslose Benützung der Anlage sicher. Besonders
bei speziell angefertigten Lüftungsund Klimaanlagen bedarf es der
richtigen Wartung um eventuelle
Störfälle vorzubeugen und zu vermeiden.
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Felhasználási területek

Areas of use

Verwendungsgebieten

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

tetőközpontok
kisméretű légkezelő gépek
tisztatértechnikai berendezések
szárítógépek
uszodaködtelenítő berendezések
beépített szabályzással
hűtéstechnikai berendezések
légkezelő gépek technológiai
hűtéshez
zajelnyelő ernyők hűtőberendezésekhez és szerszámgyártó
gépekhez,
vizsgálókabinok elektromos berendezésekhez
élelmiszeripari szárítókamrák
légkamrák és nagyméretű csatornák klímaberendezésekhez

•
•
•
•
•
•

Roof centers
Small ventilation units
Cleanroom units
Drying equipment
Swimming pool units with
integrated control system
Refrigerating units
Air handling units for process
technology
Sound insulation hoods for
machine tools
Test cabins for electrical
appliances
Drier cabins for the foodstuff
industry
Air chambers and large ducts for
air conditioning system

•
•
•
•
•
•

Große Dachzentralen
Kleinlüftungsgeräte
Reinraumtechnische Anlagen
Trocknungsgeräte
Schwimmbadgeräte mit integrierter Regelung
Kältetechnikgeräte
Luftaufbereitungsgeräte für die
Prozesstechnik
Schallhauben für Werkzeugmaschinen
Prüfkabinen für elektrische
Apparate
Trocknerkabinen für die Lebensmittelindustrie
Luftkammern und große Kanäle
für Klimaanlagen

Cégcsoporton belüli
további minősítések

Further certifications of
our group

Weitere Qualifikationen
in unserer Firmengruppe

SR EN ISO 14001:2005
SR EN ISO 9001:2015
SR EN ISO 9001:2008
SR OHSAS 18001:2008
SR EN ISO 14001:2015
SR OHSAS 18001:2008
ANKÖ Führungszertifikat
Innovációs Nagydíj

SR EN ISO 14001:2005
SR EN ISO 9001:2015
SR EN ISO 9001:2008
SR OHSAS 18001:2008
SR EN ISO 14001:2015
SR OHSAS 18001:2008
ANKÖ leading certifikat
Innovation Award, Innovationspreis

SR EN ISO 14001:2005
SR EN ISO 9001:2015
SR EN ISO 9001:2008
SR OHSAS 18001:2008
SR EN ISO 14001:2015
SR OHSAS 18001:2008
ANKÖ Führungszertifikat
Innovationspreis
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Ipari üzemek
Gyártócsarnokok
Kereskedelmi létesítmények
Raktárak
Logisztikai központok
Irodaházak
Lakóparkok
Szállodák
Kórházak
Gyógyászati segédeszköz

• Gyártó üzemek
• Különleges épületek
• Uszodák

Industrial plants
Production halls
Trade facilities
Logistics centers
Offices
Recreation parks
Hotels
Hospitals
Medical devices
Manufacturing facilities

• Special buildings
• Swimming pools

Industriewerke
Werkstätte
Gewerbe
Lagerhallen
Logistikzentren
Bürohäuser
Wohnanlagen
Hotels
Krankenhäuser
Fabrikbetriebe für medizinische

hilfsmittel
• Sondergebäude
• Schwimmhallen

Támogatjuk Önt a projekt minden szakaszában!
We support all stages of a project-lifecyle!
Wir unterstützen Sie bei allen Phasen Ihres Projektes!
Referenciáinkról további
információk
találhatók a weboldalunkon:

Please visit our website
for more information
about our references:

www.radel-hahn.hu
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Weitere Referenzen
von uns finden
Sie unter:

H-4028 Debrecen, Kassai út 92.

info@radel-hahn.hu

www.radel-hahn.hu

