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Referenciáink közül az utóbbi 3 évben 

 

     Dátum Érték /Ft/ Megrendelő/fővállalkozó Beruházó 
 2013.07.08 980 000    BGYH ZRT Budapest BGYH ZRT Budapest 
 2013.08.21 3 920 000    BGYH ZRT Budapest BGYH ZRT Budapest 
 2014.04.03 19 532 000    Komárom Thermálfürdő Komáromi Thermálfürdő Kft. 
 2014.09.04 20 790 000    KLEMENTUSZ Debrecen Debreceni Gyógyfürdő Kft 
 2014.10.27 1 106 770    DH szerviz Debrecen Debreceni Gyógyfürdő Kft 
 2014.11.03 1 085 760    debreceni Gyógyfürdő Kft Debreceni Gyógyfürdő Kft 
 2014.12.19 1 504 250    debreceni Gyógyfürdő Kft Debreceni Gyógyfürdő Kft 
 2015.05.05 3 000 000    BGYH ZRT Budapest BGYH ZRT Budapest 
 2015.06.23 1 960 000    BGYH ZRT Budapest BGYH ZRT Budapest 
 2015.07.17 978 000    Komárom Thermálfürdő Komáromi Thermálfürdő Kft. 
 2015.07.17 978 000    Komárom Thermálfürdő Komáromi Thermálfürdő Kft. 
 2015.08.10 3 920 000    BGYH ZRT Budapest BGYH ZRT Budapest 
 2015.09.01 4 202 000    Steve Kft. Románia Románia export 
 2015.09.25 4 780 000    Steve Kft. Románia Románia export 
 2015.10.05 4 167 000    Steve Kft. Románia Románia export 
 2015.12.22 8 556 000    dProjekt Sz. Fehérvár Csongrádi Közmű Szolg. Kft 
 

 
81 459 780    

    

 

 

  

Termékleírás és fényképek  

Az ajánlat tárgyát képező gyógyfürdők öltözőiben  használandó öltöző-berendezések az alábbi 

minimális paramétereknek felelnek meg: 

Öltöző szekrények 

Anyaga: Esztétikailag is magas követelménynek megfelelő bútorpanel jellegű alapanyag 

vastagsága minimum 18 mm , a megrendelő által elvárt színvilág , a teljes öltöző színösszhatását 

biztosító -az esetlegesen berendezést képező új öltözőkabinok anyagával , ha szükséges színével 

megegyező- alapanyag (előgyártmány) , amely a termék teljes életciklusa során történő intenzív 

és kíméletlen anonim vendégfelhasználás során szerkezetében , fő biztonsági elemeiben nem 

károsodik .A fémpanel külső borító lemeze tűzihorganyzott hidegen hengerelt acéllemez . 

Az esetenként szélsőségesen magas 75 %-os relatív páratartalom és 40 ⁰ C hőmérsékleti értékek 

mellett a korrózió , a magas páratartalom által okozott megduzzadás anyagleválás legkisebb 

látható jelét sem mutathatja a telepítést követő 3 év alatt . Az első három év utáni teljes vállalt 

szavatossági idő alatt , a szélsőséges felhasználói környezet következtében jelentkező 

kismértékű esztétikai hibák elfogadhatóak . A felhasznált alapanyag a termék életciklusának a 

végén újrahasznosítható . 
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Kivitel : Bútor jellegű, a szekrényvázak soroltan egységes szekrénysort alkotnak a kiírásnak 

megfelelő szekrénysoronkénti férőhellyel , szekrényvázra rácsukódó  ajtók, az  ajtók közti 

hézag a teljes szekrénysornál egységesen max 3 mm .  Az ajtókifeszítés ellen fokozott 

biztonságot szavatoló felépítés nem teszi lehetővé a max 3 mm –nél vastagabb és az ajtó 

vastagsági méreténél hosszabb feszítő szerszámmal történő hozzáférést . A zsanér oldali 

kifeszítési kísérlet során az ajtó deformálódhat , de nem kinyitható csak roncsolással . Az 

ajtókifeszítési teszt a DIN4547-2; 2011-03 szerinti C fokozatnak felel meg 1000 N terheléssel .  A 

zár  oldali kifeszítés elleni védelmet a felhasznált zár biztosítja . Az egymás mellett levő 

szekrényvázakból az aktuális belsőépítészeti terv szerint hosszméretében nem korlátozott 

tökéletesen sorolt szekrénysorok kiépítési lehetőségét biztosítsa , akár vegyesen hosszúajtós és 

rövidajtós szekrények kombinációjával is. A megrendelő döntése alapján felszerelt elektronikus 

zár zárhely és zárnyelv fogadó rés kialakítását biztosítsa , úgy hogy a fokozott ajtókifeszítés 

elleni védelem elvei ne sérüljenek.  

Elektronikus vezérlés , zárak : Amennyiben a  megrendelő ON- LINE elektronikus zárak 

felhasználása mellett döntöt , a hozzávezető kábelezés szekrénytesten belüli -a felhasználó által 

hozzáférhetetlen- rejtett elvezetését biztosítja . A folyamatos üzemmódot akár áramkimaradás 

esetén is öltözőnként egy –egy db szünetmentes tápegység biztosítja . Az elektronikus vezérlés 

minden funkciót ellát – vésznyitás , programozott „főkulcs-kártya” , takarításkori nyitás 

lehetőség , szükség esetén programozható nyitás üzemidőn kívül , nyitás/ zárás 

dokumentálása , lekérdezhetősége , statisztikák  ). További extra igények szerinti 

programozás  felár ellenében . 

 A szekrénysorok korrózióálló , megfelelő teherbírású szintezhető lábszerkezetre szerelve 

lesznek telepítve , a megrendelő döntése alapján a lábszerkezet elhagyható . A szekrény belső 

szellőzése a hátoldalon kialakított szellőző nyílásokon keresztül . A szellőző nyílások összfelülete 

a DIN4547-2011 szerint. Használat csendes , ajtóbecsapás során  a fémlemez szekrényekre 

jellemző tipikus lemezhang nem hallható . 

Dokumentáció: Bármely  alapanyag  esetében DIN4547-2011 szerinti vizsgálati módszer  
alapján megállapított  megfelelőség.  Élek, sarkok lekerekítve  minimum R=1,5 mm sugárral, 
terhelési adatok a DIN4547-2; 2011-03  C osztály szerint . 
Ajtókifeszítés teszt jegyzőkönyv DIN 4547-2011 szerinti vizsgálati módszer , zsanér oldalon 
min. 1000 N terhelő erővel , zároldalon a zár gyártója által meghatározott de min:1000N  erővel. 
Belső kialakítás: 
Ruhaakasztó rúd (nem kivehetően szerelve) ; 
2 db ruhaakasztó kampó a rúd alatt ; 
1 db. polc ( igény szerint alul vagy felül , javasolt alul felnyitható rácspolc  ) 
Felületkezelés:Fémszekrények esetében elektrosztatikus porfestés választható RAL színek 
(epoxi-poliurethan alapanyag) a felhasználói környezetnek megfelelő 5 éves színtartási 
garanciával, takarítható semleges , enyhén lúgos vegyszerrel .  
Szín: Fémszekrényeknél szekrényváz , a megrendelő választása szerinti selyemfényű RAL szín , 

ajtók a megrendelő igénye szerint választható ajtóknál  RAL szín kombináció struktur 

selyemfényű porfesték . Különleges dekor festés is lehetséges az ajtók felületén felár ellenében . 

Színminták : www.sftkft.hu honlapon  

Egyéb fontos elvárások: 

Megrendelő igénye szerinti szekrényajtó szám felhelyezése . 

http://www.sftkft.hu/
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Minimálisan 10 000 nyitás-zárás biztosítása , a zsanérok , ajtó , vázszerkezet látható 
elváltozása nélkül , ajtó becsapási teszt kérésre bemutatásra kerül.  
Garanciák :  36 hónap teljes körű garancia (jótállás) , ezen felül 24 hónap szavatosság . 
A rendeltetés szerinti használat mellett felmerült hibák térítésmentes javítása a garancia 
ideje alatt , a megrongálódott alkatrészek pótlásának biztosítása a termék teljes életciklusa 
alatt (10 év) . 
Szekrény méretek: 
a kiírás szerinti méretek  (osztás 300 mm , mélység 480 mm , magasság 2050 mm lábakkal .) 
Öltöző kabinok 

Anyaga: Esztétikailag is magas követelménynek megfelelő bútorpanel jellegű alapanyag 

vastagsága 18 mm , a megrendelő által elvárt színvilág , a teljes öltöző színösszhatását biztosító 

az esetlegesen berendezést képező új öltözőszekrények  anyagával , ha szükséges színével 

megegyező alapanyag (előgyártmány) , amely a termék teljes életciklusa során történő intenzív 

és kíméletlen anonim vendégfelhasználás során szerkezetében , fő biztonsági elemeiben nem 

károsodik . Az esetenként szélsőségesen magas 75 %-os relatív páratartalom és 40 ⁰ C 

hőmérsékleti értékek mellett a korrózió , a magas páratartalom által okozott megduzzadás 

anyagleválás legkisebb látható jelét sem mutathatja a telepítést követő 3 év alatt . Az első három 

év utáni teljes vállalt szavatossági idő alatt , a szélsőséges felhasználói környezet következtében 

keletkezett kismértékű esztétikai hibák elfogadhatóak . A felhasznált alapanyag az termék 

életciklusának a végén újrahasznosítható . 

Kivitel : Natúr eloxált alumínium vázszerkezet benne az anyag- és színválasztéknak megfelelő 

fémpanel, külső burkolata  tűzihorganyzott hidegen hengerelt acéllemez . A megrendelő 

igénye szerinti belsőépítés terv alapján :  

két oldalon ajtóval ellátott átöltöző kabin kabinsorokba rendezve .  

Ajtók a kabin belsejébe nyíló , önműködően csukódó zsanérokkal ellátva . Az egy ajtós öltöző 

kabinok esetében megrendelő döntése alapján felszerelt elektronikus zárnak zárhely és zárnyelv 

fogadó rés kialakításának biztosítása , vagy foglaltság jelzővel ellátott mechanikus zár , külső 

vésznyitási lehetőséggel . Átöltöző kabinok esetében mindkét ajtót egyszerre lezáró mechanikus 

zár foglaltság jelzővel ellátva . A kabinsorok egyik végén  lezáró elemmel , világítás , tükör 

és hajszárító előkészítéssel amennyiben szükséges  . 

Belső kialakítás: 
Öltöző pad vízálló borítással rendelkező üllő felülettel .  Ruhaakasztó fogas 2 db/kabin .Smink 
tükör 1 db/kabin 
Felületkezelés:  Fémpanelek elemek esetében elektrosztatikus porfestés epoxi-poliurethan 
alapanyag a felhasználói környezetnek megfelelő 5 éves színtartási garanciával, takarítható 
legyen semleges , enyhén lúgos vegyszerrel . 
Szín: Fémpanelek, a megrendelő választása szerinti selyemfényű RAL színskála szerinti 
szín , ajtók a megrendelő igénye szerint választható RAL színskála szerint , vagy dekor festéssel  . 
Garanciák:: 
36 hónap teljes körű garancia (jótállás) , ezen felül 24 hónap szavatosság . 
A rendeltetés szerinti használat mellett felmerült hibák térítésmentes javítása a garancia ideje 

alatt , a megrongálódott alkatrészek pótlásának biztosítása a termék teljes életciklusa alatt (10 

év) . 

Kabin méretek: A belsőépítész által tervezett méretek . 



 

 

 

Oldal: 5 / 12 
 

Referencia fényképek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquaticum Debrecen , osztott ajtós szekrények , végzáróval ellátott kabinok 
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Komárom Thermálfürdő rácsukódó osztott ajtós  öltöző szekrények , kabinok , dekor festéssel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orfű Aquapark , Komárom Thermálfürdő rácsukódó osztott ajtós öltöző szekrények 

zsetonos kulcsos és elektronikus zárral, RAL porfestéssel 
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Részletek 

 

 

 

 

 

 

Elektronikus zár rejtett(panelen belüli) kábelezés  Karóra olvasó -Display 

  

Legömbölyített élek , sarkok , tökéletesen sorolható elemek , állítható lábak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fémpanel kabin változat     Osztott ajtós kulcsos zár változat 
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Kabinsor lezáró   Vízálló kabinpad belülről mindkét ajtó egyszerre zárható

  

FBÖ fokozott biztonságú öltöző szekrények Paskál fürdő Budapest  

   

 

 

 

 

 

 

Elválasztó felnyitható rácspolc ,              Nyitáshatároló kiegészítő 

Az ECOLockers öltözőszekrény család alapötletét a mintaoltalommal védett fémbútorpanel képezi. E 

bútorpanel egyesíti az acéllemezből készült bútorok előnyeit- tartósság, kopásállóság, könnyen 

színezhető porfestéssel, könnyű tisztíthatóság- a relatív olcsó technológiával gyártható fa alapú 

bútorlapból készült jól variálható megszokott ember közelibb designnal rendelkező bútorokéval. 

A termékcsalád részletes leírása    :http://oltozoberendezes.hu/muszaki_leiras 

http://oltozoberendezes.hu/muszaki_leiras
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Felhasználói szempontok:  

Csendesen csukódó ajtók nem a fémbútorokra jellemző zavaró lemezhang és tapintás. Elegáns 

megjelenés, nem emlékeztet az ipari tömegöltözőkre. Letisztult, precíz vonalvezetés sorolt 

szekrényeknél is, egyedülálló esztétikai hatás érhető el az ajtószínek széles skálájával, a 

sorolt szekrényajtók között a szekrényváz alig látszik.  

Üzemeltetői szempontok:  

Erős strapabíró kevés karbantartást igénylő szekrénycsalád. A szekrényben nincsenek 

kivehető elemek, (rögzített polcok, rögzített akasztórúd), az összes elem roncsolás nélkül nem 

bontható , szegecseléssel rögzített . Ajtópántok fixek nem szükséges utólagos beállítás. Az 

alkatrészek mind horganyzott lemezből készülnek porfestettek teljes felületen így a 

korrózióvédelem biztosított, állítható magasságú  lábak szokli horganyzott és porfestett. 

Festés előtt zsírtalanítás és foszfátozás automata technológiai ciklusban. Konyhai 

mosószerekkel mosható fertőtleníthető korrózióvédett felületek.  

Transponder „karóra” 

A fürdőbe való beléptetéshez  , öltöző  szekrény férőhelyek nyitás/zárásához  egy karóra kivitelű RFID 

(Radio-Frequency IDentification  ) transponder  szolgál . 

 

 

 

 

 

Az RFID Transponderek ebben az esetben olyan óraszíjak, melyek egy gyárilag beégetett, egyedülálló, 

hamisíthatatlan kódot tartalmaznak, illetve egy elektronikai modult, amely egy integrált áramkörből 

és egy kör alakú antennából áll. Az RFID (közelítőkártyás) olvasók közelébe tartva ezeket a 

transpondereket, az olvasó által indukáltt energia segítségével a jeladó a bele égetett egyedi kódot 

(adatokat) lesugározza az olvasónak. Az olvasó egyértelműen beazonosítja a transponder egyedi 

kódját , és tárolja, majd továbbítja a beléptető, ajtóvezérlő rendszernek . 

Rendszer szerint  13,56 Mhz RFID   Mifare  kontaktus nélküli chip technológia. Megfelel az ISO-

Standardnek ISO 7816, illetve ISO 14443A-nak. Illeszkedik az öltözőszekrények nyitásvezérlő  

rendszeréhez , valamint a legtöbb beléptető rendszerhez is.  

Tulajdonságok: 

 Vízálló 
 Hőálló  (max 90 ⁰C ) 
 Rázkódásálló 
 Anyaga:  Silicon Gumi (rugalmas) 
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Cégünk ON-LINE vezérlést és zárakat ajánl , a következő előnyökkel a valamivel olcsóbbnak tűnő 
OFF-LINE ajtóra szerelt zárakkal szemben. 

 A vendég szabadon választhat egy neki tetsző helyen levő üres (nyitott ajtójú ) szekrény t, 

 A felhasználó  által választott , karórával bezárt szekrényajtó csak a bezáró karórával 
nyitható, 

 Egy hálózaton belül egy karórával csak egy szekrény  foglalható , 

 Szekrénysorok  üzemen kívül központi vezérléssel nyithatóak (ellenőrzés, takarítás ) 

 A zárás/nyitás dokumentált archivált  , bármikor visszakereshető , 

 Az ajtó illetéktelen feszegetése nyitása  hangjelzéssel figyelmeztet , 

 A hálózatba kötött rendszer  - teljes  szekrénymennyiség – központilag felügyelhető . 

 NINCS  szükség az időszakos több ezer db. elem cserére , felülvizsgálatra  mint az OFF –LINE 
rendszerek esetében , a magasabb beruházási költség az üzemeltetés során gyorsan 
megtérül ! 
 

A szekrénysorokba  16,24,32 férőhelyenként egy-egy központi vezérlő/kijelző/olvasót  kell beépíteni  
. Fürdő öltözők esetén javasolt az RFID karóra olvasására alkalmas vezérlő/kijelző egység  használata . 
Meglévő beléptető rendszer esetén a karóra olvasót a meglévő beléptető rendszer által használt 
szabványához illesztjük (felár) . 
A szekrénysorokat hálózatba kell (lehet) kötni , hálózat kialakítása helyszín ismeretében beárazható . 
 
Az általunk szállított elektronikus vezérlés ára tartalmazza a teljes kiépítést , alap program feltöltést , 
helyszíni beüzemelést , a kiszolgáló személyzet betanítását , érintésvédelmi  mérések , megfelelőségi 
jegyzőkönyv . Áramszünet esetén a szekrény nem nyitható , a tárolt adatok nem  törlődnek  . Felár 
ellenében a teljes vezérlés szünetmentes tápegységről üzemeltethető .  
 

Automata értékmegőrzők CUCCMEGŐRZŐK      www.cuccmegorzo.hu 
 kültéri változat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cuccmegorzo.hu/
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Cuccmegőrző kültéri automata strandok , fürdők részére . Nyitás/zárás a beléptető 

karórával , igény esetén db. számtól függően ajánlatot adunk . 

Beltéri értékmegőrzők  : nyitás zárás karórával (fürdő , strand) , belépő kártyával (üzemek, 

klubok )  
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Bakonybánk 2017. január      Kiss Dénes  

 ügyvezető  
      BITT Technology-H Kft 


