
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
ITALY & HUNGARY: BUILDING TOGETHER 
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CÉG 
 

ÉRDEKLŐDÉSI 
TERÜLET  

A&U ENGINEERING Co. Ltd. 
Viale G.Mazzini, 117, 00195 Roma 
Tel: +39 06 45423035, fax: +39 0645423035, e-mail: aeu@fastwebnet.it 
Résztvevő: Prof. Architetto Giampaolo Imbrighi 
Tel: +39 06 45423035, mobil: +39 03883889188  
e-mail: architetturaurbanistica@fastwebnet.it 
www.architetturaurbanistica.com 
 
Az A&U Architecture Urban Planning Eng. Company Olaszországban és külföldön is működik. Olyan 
építészek, mérnökök és más szakemberek tapasztalatait összesíti, akik az egyes szakterületeken 
végzett munkájukon túl kutatást is végeznek, egyetemeken tanítanak, melynek köszönhetően jelentős 
tapasztalat gyűlt össze az elmúlt negyven év során. 

Mérnöki tevékenységek keretében megvalósíthatósági tanulmányok, kutatások készülnek, támogatást 

nyújtanak és felülvizsgálatot végeznek, műszaki és gazdasági értékelések, környezeti tanulmányok 
készülnek, építési terület biztonságával kapcsolatos különböző fázisok kerülnek kidolgozásra és 
menedzselésre. A tevékenység magában foglalja azokat a gazdasági, pénzügyi, marketing aspektusokat 
is, amelyek szükségesek középületek, vagy üzemi épületek teljes kivitelezéséhez, vagy komplett 
projektek menedzseléséhez, továbbá szervezeti és környezeti változások kezeléséhez eltérő szinteken 
- mint város menedzser, projekt menedzser -, illetve támogató tevékenységet végeznek 
közbeszerzéseknél, adminisztratív tevékenységet, műszaki teszteket minden feladat esetében, 
beleértve az üzemi műveleteket és a monitoringot is. 

A tervezési tevékenységhez tartozik egyszerű vagy komplex infrastrukturális projektek kidolgozása, 
város- és tájtervezés, tömegközlekedés tervezése. Ezeket a munkákat gyakran nemzetközi 
versenytárgyalásokon nyerjük el. 

Giampaolo Imbrighi – építész professzor, A&U Co. Ltd. főtanácsadó. 

1972-ben diplomázott építészetből kitűnő eredménnyel a római  Sapienza Egyetemen, majd kétéves 
posztgraduális képzés keretében műemlékek tanulmányozásából és restaurálásából szerzett diplomát 
a római egyetemen. Az 1972-73. tanévtől kezdődően végez kutatómunkát az Építészmérnöki Karon, 
1991-től építőanyag technológia professzor; tanít a „bio-ökológiai építészet és környezetbarát 
technológia” posztgraduális tanfolyamon, és jelenleg az építőipari rendszerek tervezésének 
professzora. 

Pályázat révén felvételre került a Közmunka Minisztérium Tájtervezés Szakembereinek Országos 
Jegyzékébe, és diplomát szerzett Szombathelyen „kis- és középvárosok problémáiból”.  

Számos tervet, megvalósíthatósági tanulmányt, projektet dolgozott ki, értékelést és teszteket végzett 
tervezés, közlekedés és mobilitás, magán- és középületek, átminősítés, területrendezés témakörben, 
különösen történelmi városközpontok esetében. 

Új épületeket tervezett: moszkvai metró „Róma” állomás terve; Róma Elnöki Vasúti Jármű Múzeum; 
quaestorship Sassari ; Latina új bírósági városrész; mindezen épületek megvalósultak. 

Számos helyreállítási projektet dolgozott ki. Imbrighi építész professzor nyerte meg a „Róma 75 tere” 
pályázatot, és első helyezett lett a 2010. évi Expo (Sanghaj) olasz pavilonjára kiírt pályázaton. Mint a 
területi technológiai átalakulások szakértője több, mint 20 kötetet publikált. 

• Ingatlan (lakossági, nem 
lakossági) 

• Turizmus-Szálloda 
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ABILS CONSORZIO STABILE 
Via L. sturzo 43/E, 52100 Arezzo (Aezzo) 
Tel:  +39 0758521631, fax: +39 0758522850, e-mail: carla@abils.eu 
Résztvevő: Maddalena Lepri 
Tel: + 39 0758521631 
www.abils.eu  
 
Az ABILS egy százéves tapasztalattal rendelkező olasz cég, amelyet az az ambiciózus célkitűzés vezet, 
hogy egyesítsen olyan vállalatokat, amelyek hosszú ideje működnek a nagy közberuházások és 
infrastrukturális munkálatok kivitelezésében, egyesítve az általuk szerzett tapasztalatokat és műszaki 
tudást. 
Az ABILS-on belül különböző részlegek tevékenykednek, amelyek az idők során innovatív építési 
technikákat fejlesztettek ki, képesek nagyfokú szakosodást igénylő munkálatok végrehajtására, 
köszönhetően a professzionális vezetőségnek és műszaki személyzetnek, akik mindannyian, 
valamennyi szinten jelentős ipari tapasztalattal rendelkeznek. 
Az ABILS kiváló referenciákra tett szert az ügyfeleinél a szakosodott részlegeinek köszönhetően, 
amelyek szakterületei a tervezés és fejlesztés, a talajmechanika és környezetvédelem, közlekedés és 
áruszállítás, tengeri és folyami kikötők illetve a vízi közművek. Tapasztalataikat és műszaki tudásukat 
új – szinergikus adottságokkal rendelkező - szervezetben egyesíti, amely központi szerepet képes 
játszani az építőiparban. 

 

Közlekedési infrastruktúra 
fejlesztés – közút-reptér 

ADRIATICA STRADE D’ANTONIO RAFFAELE SRL 
Via Colle Valle, 15, 63066 Grottamare (Ascoli Piceno) 
Tel: +39 329 0537526, fax: 0735591064, e-mail: adrstrade@tiscali.it 
Résztvevő: Mauro D’Antonio 
Mobil: +39 329 0537526, e-mail: adrstrade@tiscali.it 
 
Az 1986-ban alakult cég az építőiparban tevékenykedik.  Az évek előrehaladtával köz- és 
magánépületek kivitelezésével (civil, ipari, városfejlesztési munkák, szennyvíztisztító és 
hulladéklerakó telepek) bővítette tevékenységi körét. A műszaki részleget 1986-tól Mauro D’Antonio 
és 1996-tól Gianni D’Antonio vezeti. 
 
 

Közlekedési infrastruktúra 
fejlesztés – közút-reptér 

AEMME SRL 
Via A. Ardito, 3, 70044 Polignano a Mare (BA) 
Tel: +39 0804770331, fax: +39 0804770331, e-mail: studio@meichelemartire.it 
Résztvevő: Francesco Paolo Frugis 
Tel: +39 0804770331, mobil: +39 3381828371, e-mail: Amministrazione.f@gmail.com 
 
Az AEMME LTD társaság tágabb értelemben épületekkel foglalkozik, lakóépületek építésétől  kezdve, 
utak és hidak építésén át, egészen komplex projektek projektfinanszírozás keretében történő 
megvalósításáig. Különösen fontosak a közintézmények számára végzett munkák, az ügyfelek között 
számos intézmény megtalálható, amelyek közül a legfontosabbak a következők: Bari megye, 
Infrastruktúra és Közlekedési Minisztérium, valamint Bari, Taranto, Lecce és Matera között 
elhelyezkedő számos település. Példaként felsorolunk néhány legutóbbi, már befejezett, vagy 
kivitelezés alatt álló munkát: 

• Conversano „Sante Simone” Főiskola kibővítése, 
• Savelletri Állami Strandfelügyelet irodáinak speciális karbantartási munkái, 
• Bari megye integrált vagyongazdálkodásával kapcsolatos globális szolgáltatási szerződés, 
• Bari megyében a kb. tizenkét járási útból álló „Zona Alta Murgia C” elnevezésű infrastruktúra 

hálózat speciális karbantartási munkái, 
• Triggiano, vészhelyzeti intézkedések és hidraulikai és hidrogeológiai kockázatok mérséklését 

szolgáló intézkedések tervezése és bevezetése, 
• mezőgazdasági és erdészeti fejlesztési munkákkal kapcsolatos infrastruktúrafejlesztés  - 

Melfi-Tarantino szakasz (Via Appia). 
 

Hála a megszerzett tapasztalatoknak a társaság számos tanúsítvánnyal rendelkezik, beleértve az 
alábbiakat: SOA tanúsítvány OG1 IV osztály és OG3 I osztály, és az ISO 9001:2008 tanúsítvány. 
Székhelye Polignano a Mare-ben található. Az AEMME LTD jelenleg közel húsz alkalmazottal 
rendelkezik, ez a létszám lehetővé teszi a megrendelések teljesítését. A társaság erőssége a magas 
szintű műszaki profil és a szervezettség, kombinálva támogató és ügyfélszolgálati hálózattal, amely 
megteremti az alapokat a projektek sikeres megvalósításához. 

• Közlekedési infrastruktúra 
fejlesztés – közút-reptér 

• Kikötői infrastruktúra 
• Ingatlan (lakossági, nem 

lakossági) 
• Építőipar 
• Turizmus-Szálloda 
• Energetika és 

környezetvédelem (vízkeze
lés, hulladékkezelés) 

• Egészségügyi intézmények 
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AMBIENTE S.C. 
Via Frassina 21, 54033 Carrara (MS) 
Tel: +39 0585855624, fax: 0585855617, e-mail: estero@ambientesc.it 
Résztvevő: Matteo Bertoneri 
Mobil: +39 585855624, mobil: +39 3474303436, e-mail: mbertoneri@ambientesc.it 
Résztvevő: Patrizia Vianello 
Mobil: +39 585855624, e-mail: home@ambientesc.it 
www.ambientesc.it 
 
Az Ambiente sc környezetvédelmi mérnöki vállalat, amely bő harminc éve tevékenykedik országszerte, 
és amely a széleskörű tapasztalatának köszönhetően folyamatosan növeli nemzetközi jelenlétét. Az 
elmúlt 3 év éves árbevétele meghaladta a tízmillió eurót. 
A vállalat a hazai és nemzetközi színtéren tevékenykedik, amely során jelentős tapasztalatra és 
sokrétű szaktudásra tett szert, és specifikus, multidiszciplináris tevékenységekhez nyújt 
támogatást iparvállalatoknak, közigazgatási és állami szerveknek, valamint nagy 
közberuházásoknál. 
A vállalaton belül négy műszaki részleg működik, összesen 130 főnyi tapasztalt szakembergárdával, 
akik között mérnökök, geológusok, vegyészek, biológusok és agronómusok találhatók, akik specifikus 
szakértelemmel rendelkeznek a környezetvédelem, a szennyezőanyag-kibocsátás ellenőrzése, az 
ökológia, hulladékgazdálkodás, minőségügy, egészségvédelem és a biztonság területén. 
Az Ambiente 4 központi irodával rendelkezik Carrara, Firenze, Róma és Milánó városában, amelyekhez 
társulnak a Laterza és Salemi településen található telephelyek. 

Főbb érdeklődési területeink: környezetvédelmi tanulmányok, értékelés és nyomon követés, 
szennyezett területek felmérése és rehabilitációja, engedélyeztetési eljárások jelentős termelő 
létesítményeknél, munkahelyi biztonság és kockázat-megelőzés, analitikai tevékenység a 
környezetvédelmi elemzés területén, valamint tréningek tartása. 
Erősségünk az, hogy képesek vagyunk tevékenységeinket diverzifikálni illetve integrálni a változó 
szabályozási és piaci folyamatok fényében. Az Ambiente sc mérnöki szolgáltatásai nagy építőmérnöki 
infrastruktúrák, ipari létesítmények és a szolgáltatások terén tevékenykedő vállalatok igényeit elégíti 
ki az értékelő tanulmányok és a főbb környezeti hatások nyomon követése terén. 

 

• Közlekedési infrastruktúra 
fejlesztés – közút-reptér 

• Kikötői infrastruktúra 
• Energetika és 

környezetvédelem (vízkeze
lés, hulladékkezelés) 

ANAS INTERNATIONAL ENTERPRISE SPA 
Via Giovanni Giolitti 2, 00185 Roma (ROMA) 
Tel: +39 06 44466555, fax: +39 06 44466558, e-mail: international@stradeanas.it 
Résztvevő: Laurent Franciosi 
Tel: +39 0644466561, mobil: +39 3666268646, e-mail: l.franciosi@stradeanas.it 
www.stradeanas.it 
 
Az ANAS olasz állami tulajdonban lévő társaság, amely egyedüli részvényese az olasz Gazdasági 
és Pénzügyminisztérium és az Infrastruktúra és Közlekedési Minisztérium felügyelete alá 
tartozik. 

Az ANAS története a régmúltra nyúlik vissza, 1928-ban alapították meg a Nemzeti Közúti Ügynökséget 
(ANAS), amely azóta követi és irányítja a közutak és autópályák létesítését Olaszországban. 

Az ANAS küldetése az olasz közúti és autópálya hálózat tervezése, kivitelezése, üzemeltetése és 
karbantartása, résztvéve az ország modernizálásában és fejlődésében. 

Az ANAS több, mint 25.000 km közúti és autópálya hálózatot kezel, amely az olasz félsziget 

speciális morfológiája következtében kb. 15.000 hidat és viaduktot, 1.200 alagutat foglal magában, 
amelyeket több ezer kamera és érzékelő felügyel folyamatosan. 

Az ANAS infrastruktúra projekteket valósít meg, több, mint 10 milliárd € értékű építési projektet 
menedzselve, tervezőként, szerződő hatóságként és munkafelügyelőként fellépve. 

Az ANAS kb. 6.000 főből álló személyzettel rendelkezik, éves forgalma meghaladja az 1,5 
milliárd eurót. Szervezeti struktúrája a római Főigazgatóságból és 20 regionális irodából áll. 

Az elmúlt években külföldi piacokon is megjelent, felajánlva tevékenységét a külföldi országok 
illetékes minisztériumainak és úthálózat üzemeltetőinek, mint lehetséges partner, vagy tanácsadó a 

közúti és autópálya hálózatok tervezésében, kivitelezésében, üzemeltetésében, felügyeletében és 

Közlekedési infrastruktúra 
fejlesztés – közút-reptér 
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karbantartásában, akár a helyi vállalatokkal kialakított partneri kapcsolat keretében is. A nemzetközi 
tevékenységét az ANAS International Enterprise elnevezésű leányvállalatán keresztül végzi, amely 
kezeli az ANAS 2012. előtt kötött külföldi szerződéseit. 2012-ben az ANAS megszerezte az UNI ISO 
9001/2008 tanúsítványt, amely visszaigazolja a társaság elkötelezettségét hatékony irányítási 
rendszer bevezetése és alkalmazása iránt. Az ANAS a környezetvédelmet a közúti és autópálya hálózat 
tervezés, kivitelezés és üzemeltetés kulcsfontosságú aspektusának tekinti. A társaság olyan politikák, 
iránylevek és eljárások bevezetését szorgalmazza, amelyek célja a környezetre gyakorolt hatások 
csökkentése. Az ANAS nemrég elindított egy projektet az UNI ENI SIO 14001 szabvány szerinti 

Környezetirányítási Rendszer bevezetésére, amely célja a tevékenysége által a környezetre gyakorolt 
hatások meghatározása, elemzése és kézben tartása.Továbbá, az etikai kódex a szervezeti és irányítási 
modell, valamint vállalatirányítási rendszer egyik lényegi eleme. 

AODISEGNI SAS 
Viale F. Redi 35, 50144 Firenze (FI) 
Tel: +39 055 756272, fax: +39 055 0517278, e-mail: info@aodeisegni.com  
Résztvevő: Alessandro Olivero 
Mobil: +39 3387380405, e-mail: info@aodisegni.com 
www.aodisegni.com  
 
Az AODisegni az 1997-es alapítása óta tevékenykedik az építés-szerelés, ezen belül is az 
infrastruktúrák és a technológiai hálózatok terén. A fejlesztések és a gazdasági növekedés 
következtében 2013-ban létrejött az AODisegni s.a.s. a vállalat tematikus részlegeinek jobb szervezése 
és a belső erőforrások optimalizálása érdekében. 
Az AODisegni, a különböző országokban szerzett többéves tapasztalat alapján arra specializálódott, 
hogy integrált szolgáltatásokra támaszkodó támogatást nyújtson olyan tervezőcégeknek és 
vállalkozásoknak, amelyek tevékenységük során egyre növekvő mértékben a nemzetközi piacok felé 

orientálódnak. 
Az AODisegni szakemberekből és tanácsadókból álló hálózatra támaszkodik, és olyan - különböző 
országokban működő - vállalatokkal működik együtt, amelyek bizonyítottan jól ismerik a saját 
területüket és kellő működési tapasztalattal rendelkeznek. Nemcsak alapvető, hanem stratégiai 
jelentőségű is az, hogy nemzetközi partnerségeket alakítsunk ki szakosodott és megbízható 
vállalatokkal, amelyek olyan specifikus területeken működnek, mint az építés, az infrastruktúrák, 
technológiai hálózatok, tereprendezés, környezetvédelem és megújuló energiák. 
Az AODisegni támogatást tud nyújtani a vállalatoknak a kezdő fázistól és a piaci referenciák 

felkutatásától kezdve egészen a helyi partner kiválasztásáig; együttműködik a vállalatokkal a 
szükséges szakemberek megtalálásában, annak érdekében, hogy biztosítva legyen a megfelelés 
mindazoknak a követelményeknek, amelyek a külföldi tevékenységgel járnak, hogy megfelelően és 
kiszámíthatóan részt tudjanak venni a nemzetközi köz- és magán-pályázatokon. 
 
 
 

• Közlekedési infrastruktúra 

fejlesztés – közút-reptér 

• Kikötői infrastruktúra 

ASTALDI SPA 
Via G. Bona 65, 00156 Roma (Roma) 
Tel. +39 06 4302030, fax +39 06 41766740, e-mail: a.danese@astaldi.com  
Résztvevő: Andrea Danese 
Mobil: +39 348 4302030, e-mail: a.danese@astaldi.com  
Résztvevő: Cesare Bernardini 
Tel: +39 06 41766303, mobil: +39 3358279922, e-mail: c.bernardini@astaldi.com 
www.astaldi.it 
 
Az Astaldi nemzetközi építőipari csoport, amely vezető szerepet tölt be Olaszországban és árbevétele 
alapján a 100 legnagyobb nemzetközi építőipari vállalkozás egyike. Nagy és műszakilag összetett 

infrastrukturális létesítményeket valósít meg, elsősorban EPC (Tervezés – Beszerzés – Építés) 
vállalkozóként, illetve koncesszorként.  

Az építőiparban szerzett több, mint 90 éves tapasztalattal az Astaldi mind Olaszországban, mind 
külföldön tapasztalt és magasan kvalifikált humán erőforrással dolgozik, és több mint 40 országban 
valósított meg projekteket. A jelentős projektek közé tartozik többek között a harmadik boszporuszi 
híd (a világ legszélesebb és leghosszabb függőhídja) és Ankarában az Etlik Healthcare Campus (a világ 

legnagyobb folyamatban lévő egészségügyi projektje). További jelentős projektek vannak folyamatban 
a közlekedési infrastruktúrák esetében Romániában (mint a bukaresti 4. & 6. metróvonal, Nagylak – 

• Közlekedési infrastruktúra 
fejlesztés – közút-reptér 

• Kikötői infrastruktúra 
• Ingatlan (lakossági, nem 

lakossági) 
• Építőipar 
• Turizmus-Szálloda 
• Energetika és 

környezetvédelem (vízkeze
lés, hulladékkezelés) 

• Egészségügyi intézmények 
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Arad autópálya jelentős szakasza), Lengyelországban (mint Varsó 2. metróvonal és Krakow-Balice 
nemzetközi repülőtér) és Oroszországban (WHSD Szentpéterváron). További folyamatban lévő projekt 
olaszországi metróvonalakkal, jelentős olaszországi, törökországi, algériai, venezuelai, USA és közép-
amerikai  autópálya és vasúti csatlakozásokkal, kanadai, perui és lengyelországi erőművekkel 
kapcsolatosak.  

2002. óta jegyzik a milánói tőzsdén, és a 2013. decemberi állapot szerint az Astaldi rendelésállománya 
13 milliárd €, a konszolidált teljes árbevétel 2,5 milliárd € volt, és az alkalmazotti létszám meghaladta 
a 9.500 főt. 

Az Astaldi az alábbi üzletágakban van jelen: közlekedési infrastruktúra, vízművek és villamos 
erőművek, lakó- középületek és üzemi épületek, valamint létesítmények tervezése és karbantartása, 

amely utóbbi tevékenységet elsősorban leányvállalatán, az NBI-n keresztül végezi. Jelentős projektjei 
közé tartozik többek között: a Velence-Mestre új kórháza (24 hónap alatt készült el) és Róma-Nápoly 
nagysebességű vasútvonal (az első elkészült nagysebességű vasútvonal Európában), valamint 
Olaszországban a nápolyi 1. metróvonal díjnyertes Toledo állomása. 
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BERNA COSTRUZIONI SRL 
Via Crocifisso 15, 89128 Reggio Calabria (Reggio Calabria) 
Tel: +39 0965685026, fax: +39 0965683039, e-mail: info@bernacostruzioni.it 
Résztvevő: Francesco Berna 
Tel: +39 0965685026, mobil: +39 3283708560, e-mail: francescoberna@bernacostruzioni.it 
www.bernacostruzioni.it  
 
A társaság saját maga részére és bérmunkában is végez építőipari munkát. Tevékenysége magában 
foglalja általánosságban köz- és üzemi épületek építését, helyreállítási munkákat, vízvezeték és 
szennyvízcsatorna létesítését, vasúti, erdészeti munkákat, útépítést, munkavégzést  mezőgazdasági és 
közterületeken, védelem telepítését, villamos energia elosztó és felhasználói rendszerek, telefon és 
elektronikus hálózatok, fűtési és légkondicionáló rendszerek telepítését, stb. 

• Közlekedési infrastruktúra 
fejlesztés – közút-reptér 

• Kikötői infrastruktúra 
• Ingatlan (lakossági, nem 

lakossági) 
• Építőipar 
• Turizmus-Szálloda 
• Energetika és 

környezetvédelem (vízkeze
lés, hulladékkezelés) 

• Egészségügyi intézmények 

BONOLLO SRL 
Contra’ Porta S. Croce 12, 36100 Vicenza (Vicenza) 
Tel: +39 0444 320352, fax: +39 0444 320352, e-mail: ammi@bonolloingegneria.it 
Résztvevő: Monica Bonollo 
Tel: +39 0444 320352, mobil: +39 3937994286, e-mail: monica.bonollo@bonolloingegneria.it 
www.bonolloingegneria.it 
 

A Bonollo Srl-t 1929-ben, Észak-Olaszországban alapították. Főként közigazgatási szerveknek és 
közüzemi szolgáltató vállalatoknak dolgozik (régiós önkormányzatoknak, területi alapon illetve 
valamely homogén cél érdekében működő hatóságoknak, integrált vízszolgáltató szervezeteknek, helyi 
önkormányzatoknak, konzorciumoknak, megyei önkormányzatoknak, hegyközségeknek, 
szakhatóságoknak), különösen is a vízügyi és infrastrukturális mérnöki munkák és tanácsadás 
területén. Tevékenységét főként Olaszország észak-keleti régióiban végzi. 
Mérnöki és építészeti szolgáltatásokat nyújt, amelyek keretében megvalósíthatósági tanulmányokat, 
költség-hatékonysági elemzéseket, az előzetes tervektől a részletes tervekig terjedő terveket készít, 

építéshelyszíni ellenőrzést, biztonsági koordinációt, tervezést végez a környezet- és tájvédelemmel, 
környezeti rehabilitációval, a víz- és a szennyvízkezelési ciklussal, a területi infrastruktúrákkal, táj- és 
várostervezéssel kapcsolatosan. 
A Bonollo Srl további szakterülete a közberuházások tervezésével és programozásával kapcsolatos 
tanulmányok – így koncepciótervek, valamint víz- és szennyvízkezelési területi tervek - elkészítése. A 
vállalat számos integrált vízellátási és szennyvízelvezetési rendszer koncepciótervét készítette el  és 
valósította meg települések és nagy régiók számára, szerte Olaszországban. Ezen túlmenően, a Bonolllo 

srl hosszú ideje rendszeres kapcsolatban áll állami és önkormányzati hivatalokkal, akiknek segít 
megoldást találni a nagyléptékű környezeti és vízügyi problémákra.  
A Bonollo srl tevékenysége főként az alábbiakra terjed ki: 
* Környezeti és tájtervezés 
- koncepciótervek 
- hulladék- és szennyvízkezelési területi tervek 
- tanácsadás 
* Vízügy 
- szennyvízrendszerek 
- tisztító- és kezelő berendezések 
- szennyvízkezelés 

- vízellátás és kutak 
- duzzasztó tárolók és tavak 
- vízvédelem és gátak 
- hegyi vízgyűjtés 
- területek vízkezelése, vízelvezetés és öntözés 
- autópályákon esővíz összegyűjtése és kezelése 
- szemétlerakók 
* Szemétlerakók és hulladékkezelés 
* Útépítés 
- utak és peronok 
- kerékpárutak 
- körforgalmak 
- parkolók 
- hidak 
A Bonollo 2003 óta ISO 9001:2008 szerinti minőségbiztosítási rendszert működtet. 

• Közlekedési infrastruktúra 
fejlesztés – közút-reptér 

• Energetika és 
környezetvédelem (vízkeze
lés, hulladékkezelés) 
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BORIO MANGIAROTTI SPA 
Via Lesmi 11, 20123 Milano (MI) 
Tel: +39 02158113242, e-mail: sede@boriomangiarotti.it 
Résztvevő: Regina De Albertis 
Tel: +39 02158113242, mobil: +39 3471583076, e-mail: sede@boriomangiarotti.it 
www.boriomangiarotti.it 
 
Az 1920-ban alapított Borio Mangiarotti Ltd, 85 éves folyamatos tevékenysége során összegyűjtött 
tapasztalatokkal rendelkezik. Mindezt bizonyítják az általa épített létesítmények és saját 
szervezetének a fejlődése. 

A tevékenysége kezdetétől a Borio Mangiarotti társaságra a minőségi tervezés és kivitelezés volt 
jellemző, olyan jelentős építészekkel való együttműködésnek köszönhetően is, mint De Finetti, Gigiotti 
Zanini és Muzio. 

Az 1930-as évektől kezdődően tevékenysége az ipari ágazatban és  a lakásépítési ágazatban 
egyidejűleg fejlődött. Olaszországban jelentős munkákat végeztek olyan ügyfelek számára, mint  

Breda, Pirelli, CGE és Cokapuania, amely üzeme Apuania-ban  egy millió négyzetméteren (10,7 millió 
négyzetláb) helyezkedik el; olasz Kereskedelmi Bank pármai Elszámoló Központja; Montecatini 
termelőüzemei a szicíliai Akgragas-tól kezdve egészen Porto Marghera-ig Veneto tartományban. 

Az 1960-as évekre Montini bíboros által szorgalmazott Új Templomok projektben való aktív részvétel 
volt jellemző, egyházi épületeket megvalósítva olyan szakemberek bevonásával, mint Figni és Pollini, 

Muzio és De Carli. 

Az elmúlt években a Borio Mangiarotti jelentős urbanisztikai fejlesztési projektekben vett rész . 
Lakóépületeket és kereskedelmi rendeltetésű épületeket valósított meg projektfinanszírozással, 
valamint fejlesztőként és fővállalkozóként is dolgozott. 

A társaság jogosult korlátlan értékű lakásépítési munkát végezni közbeszerzés keretében, és 
rendelkezik az alábbi tanúsítványokkal: UNI ENI ISO, 9001:2008, UNI ENI ISO 14001:2004, ÉS OHSAS 
18001:2007. 

• Ingatlan (lakossági, nem 
lakossági) 

• Építőipar 
• Turizmus-Szálloda 

CAR SEGNALETICA STRADALE SRL 
C.da Piana Zona Industriale 
Tel: +39 0824875189, Fax: 0824875174, e-mail: info@carsrl.com 
Résztvevő: Enzo Rillo 
Tel: +39 0824875189, mobil: +39 3355795259, e-mail: e.rillo@carsrl.com 
www.carsrl.com  
 
A CAR Segnaletica Stradale  S.r.l. közúti jelzőtáblák, szalagkorlát és zajvédő falak vezető olasz gyártója, 
jelen van hazai és nemzetközi piacokon is. 

Az 1985-ben alapított CAR S.r.l. képes kielégíteni minden igényt: a magas szintű műszaki részleg és a 

hatékony értékesítési hálózat mindig törekszik arra, hogy teljes körű támogatást nyújtson az 
ügyfeleknek megoldva minden problémát. 

Az 50.000 m2 területen elhelyezkedő üzemben megtalálhatók az alábbiak: magas automatizálási 
szintű galvanizáló berendezés, lyukasztógépek, hegesztő robotok, hajlító- és vágógépek, teljes zajvédő 
panel gyártósor. 

Szalagkorlátaink az EN 1317 európai szabvány szerint teszteltek, és CE jelzéssel ellátottak. 
Termékeink biztonságot, bizalmat, garanciát és támogatást jelentenek. 

Hála a jelentős tapasztalatoknak szakembereink a fogyasztók számára nemcsak egyszerűen szállítót, 
hanem partnert és tanácsadót is jelentenek, mindig biztosítva a termékek magas minőségét. 

A társaság minőségbiztosítás szempontjából mindig a legjelentősebb hazai és nemzetközi előírásokat 
követi. 

 
 
 

• Közlekedési infrastruktúra 
fejlesztés – közút-reptér 

• Kikötői infrastruktúra 
• Ingatlan (lakossági, nem 

lakossági) 
• Építőipar 
• Turizmus-Szálloda 
• Energetika és 

környezetvédelem (vízkeze
lés, hulladékkezelés) 
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EDILOGICA SRL 
Via Molise n. 50., 09127 Cagliari (CA) 
Tel: +39 070271162, Fax: 070271162, e-mail: studio.cagliari@edilogica.com 
Résztvevő: Gianluca Chessa 
Tel: +39 070271162, mobil: +39 3471956698, e-mail: gianluca.chessa@edilogica.com 
www.edilogica.com 

 

A több mint 20 éves tapasztalattal rendelkező EDILOGICA Civil Engineering ITALY elismert építőipari 
tervező cég. Olaszországban különböző projektekben környezeti és építőmérnöki megoldásokat 
dolgoz ki. 

Az építőmérnöki tevékenység számos területét lefedő szaktudásunk több, mint 20 tapasztalt, mérnök 
végzettségű belső munkatársunk munkáján alapul. 

EDILOGICA a legnagyobb kihívást jelentő dél-olaszországi építőipari projektek néhánya esetében 
dolgozott ki megoldást, beleérve utakat, infrastrukturális és kikötői létesítményeket érintő munkákat. 

Az 1980-ban alapított társaság egyedülálló abban, hogy saját, házon belüli szaktudással rendelkezik, 
részt vett a legnagyobb szardíniai építőipari projektek közül néhányban, ugyanakkor megtartotta a 
családi vállalkozásra jellemző rugalmasságot és egyedi megközelítést. 

Versenyképességünk és ügyfeleinknek nyújtott szolgáltatásunk minősége elismert, és ennek 
köszönhetőn az egyik vezető mérnöki társaság vagyunk Dél-Olaszországban. 

Sikerünk titka az, hogy képesek vagyunk kielégíteni az igényeket. A projektmenedzsment csapatunk 
rendelkezik a projektek időben és költségkeretet tiszteletben tartva történő végrehajtásához 
szükséges tapasztalattal, ismeretekkel és elkötelezettséggel.  

Egyetlen projekt sem túl nagy, vagy túl kicsi, menedzsment struktúránk biztosítja azt, hogy folyamatos 
növekedésünk ne gyengítse azt a képességünket, hogy kielégítsük a specifikus szerződéses 
követelményeket. 

Az út- és hídépítés területén végzett munkáink kulcsfontosságúak társaságunk számára, mivel jelentős 
tapasztalatokra tettünk szert rajtuk keresztül. 

Különböző körülmények között és helyeken vettünk részt infrastruktúra és alapozási tervezési 
projektekben, fejlesztők által végzett „beépítési” munkákban. Ezek a munkák alkotják a különböző 
fejlesztések alapját, beleértve lakóépületekkel és iskolákkal kapcsolatos kisebb, nagyobb fejlesztési 
projekteket is. 

Az EDILOGICA kiterjedt tapasztalatokkal rendelkezik tengeri építőipari ágazatban, Szardíniában 
jelentős, turista tengeri kikötő létesítésében vett részt. 

Ügyfeleink között megtalálhatók helyi hatóságok, üzleti ingatlanok tulajdonosai és fejlesztők, akikkel 

közös együttműködésekben is részt vettünk. 

Tudatában vagyunk annak, hogy az ebben az ágazatban végzett munka jelentős hatást gyakorolhat a 
helyi közösségekre, és szükség esetén rutinszerűen tartjuk a kapcsolatot ügyfeleinkkel, a helyi 
hatóságokkal és érintett csoportokkal annak érdekében, hogy a minimálisra csökkentsük a 
kellemetlenségeket a helyi emberek számára. 

 

• Közlekedési infrastruktúra 
fejlesztés – közút-reptér 
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EFFICIENCY CONSTRUCTION GROUP 
C.da La Casina Zona P.I.P 27, 71029 Troia (FG) 
Tel: +39 0882970866, e-mail: piocianci@gothe.it 
Résztvevő: Gerardo Biancofiore 
Tel: +39 0882970866, e-mail: gbiancofiore@gothe.it 
www.ecgroup.it 
 

A cégcsoport szerteágazó tevékenységet végez az építőmérnöki munkálatok különböző területein az 

• Közlekedési infrastruktúra 
fejlesztés – közút-reptér 

• Energetika és 
környezetvédelem (vízkeze
lés, hulladékkezelés) 

• Egészségügyi intézmények 



 10

olasz piacon, már több mint 25 éve. A csoport szakterülete az építőmérnöki infrastruktúrák 
megvalósítása és karbantartása, kiemelkedő művészeti és építészeti értékkel bíró épületek építése, 
építészeti megkötöttségek alá eső épületek felújítása és állagmegóvása, nagy energiahatékonyságú 
lakóépületek megvalósítása, vízvezetékek, földgázvezetékek és folyadékelosztó hálózatok, 
gáztartályok, gáztároló berendezések, víztisztító rendszerek és vízkezelő berendezések kivitelezése és 
karbantartása. 
A csoport további szakterülete a szennyezett területek rehabilitációja, és azokon a helyszíni biztonság 
biztosítása, veszélyes és nem veszélyes hulladékoknak hulladéklerakók építése és működtetése, 

hulladékkezelő létesítmények építése. 
A csoport kiterjedt tapasztalattal rendelkezik ezeken a területeken és magas gyártási színvonal 
jellemzi, köszönhetően az általa felhasznált, széles körű erőforrásainak úgy a műszaki felszerelések, 
mint a szakképzett szakemberek vonatkozásában. 
Világunkban, amelynek egyre inkább tiszta és olcsó energiára van szüksége, csoportunk – amely 
érzékeny a légszennyezés okozta üvegházhatással kapcsolatos kérdések iránt – úgy döntött, hogy 
műszaki és anyagi erőfeszítéseinek egy részét olyan projektek kifejlesztésére és megvalósítására 
fordítja, amelyek célja a megújuló erőforrásokkal történő energiatermelés, és ennek során számos 

szélerőművet és napelemes rendszert hozott létre. 
Az utóbbi években a csoport elindult a nemzetközi piacok felé, Tunéziában és Kelet-Európában. 
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ELETTRA IMPIANTI DI PELLEGRINI E DELVENTO SNC 
Via M. Buonarroti 4, Bari (BARI) 
Tel: +39 0804241885, fax: +39 0804241885, e-mail: elettraimpiantisnc@gmail.com 
Résztvevő: Angelo Delvento 
Tel: +39 0804241885, mobil: +39 360257960, e-mail: elettraimpiantisnc@gmail.com  
 
A vállalat 1984 óta működik. 
Két tulajdonosa van: 
- PILGRIMS Antonio (mérnök) 

- DEL VENTO Angelo (mérnök) 
Továbbá: 
- 7 alkalmazottja van, köztük irodai alkalmazottak, gyakornokok és fizikai munkavállalók, akik a 81/08 
sz. törvényerejű rendelet értelmében (a 626/94 sz. törvényerejű rendelet szerinti) megfelelő egyéni 
védőfelszerelésekkel vannak ellátva, rendelkeznek a „villanyszerelő szakemberek képzési és 
tájékoztatási” és „vállalati elsősegély-nyújtási jogosultsági” tanúsítvánnyal, valamint a munkavállalók 
képviselője a „munkavállalói biztonsági képviselő” tanfolyam elvégzéséről szóló tanúsítvánnyal. 
A vállalat rendelkezik azokkal az eszközökkel, tesztelő és mérőműszerekkel, járművekkel, létrákkal és 

állványokkal, amelyek a lakossági és ipari ügyfelek villanyszerelési rendszereinek kiépítéséhez 
szükségesek, a magán- és a közszektorban egyaránt. Az alábbiakban adjuk meg a vállalat tulajdonában 
lévő legfontosabb eszközök listáját: 
- 1. db. emelőkosaras autó, 20 méteres karkinyúlással 
- 1 db. mozgóállvány 
- 1 db. kanalas kotrógép bontókalapáccsal 
- 1. db. aszfaltvágó fűrész 
- 5. db. áru- és személyszállító tehergépkocsi 
- 1. db. IVECO DAILY daruval és platóval 

- 1. db. IVECO DAILY billenthető platóval 
A Bari Városi Kereskedelmi Kamara 264 519 jegyzékszám alatt szabályosan bejegyzett tagja a 46/90 
sz. törvény a) b) d) és g) pontja szerinti üzemekben/berendezésekben végzett építés-szerelési 
munkálatokra, valamint 1995 óta az ACIELPUGLIA (bejegyzett villanyszerelők szervezetének) tagja, a 
196. sz. jegyzékszámon. 
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ETP – ENGINEERING TECNO PROJECT SRL 
Via Fiume 4, 70042 Mola di Bari (Bari) 
Tel: +39 0804745484, fax: +39 0804745484, e-mail: etp@etpsrl.com 
Résztvevő: Vito Leonardo V. Casulli 
Tel: +39 0804745484, mobil: +39 348 8040926, e-mail: etp@etpsrl.com 
www.etpsrl.com  

Az 1999-ben alapított vállalat tevékenységi köre mérnöki szolgáltatások nyújtása és műszaki 
tanácsadás. 

Alapítója, a sokéves szakmai tapasztalattal rendelkező Vito Leonardo V. CASULLI mérnök jelenleg is a 
vállalat műszaki igazgatója. A vállalat ezeknek az erősségeinek a birtokában képes köz- és 
magánügyfeleit kiszolgálni és ennek során teljes körű szolgáltatást nyújtani, hogy így modern és 
hatékony módon tudja kielégíteni a mérnöki szakterületen felmerülő kortárs igényeket. 

A működési stratégiái lehetővé teszik a fentiek széles körben való megvalósítását, egy olyan hálózat 
révén, amelyet olyan leányvállalatok és partnerek alkotnak, amelyek arra szakosodtak, hogy 
szolgáltatásokat nyújtsanak a mérnöki tervezés és az építés területén, valamint az ingatlanpiacon. 

Az E.T.P. engineering techno project S.r.l. a következő tevékenységeket végzi: 

· Projekt- és építésszervezés: ebben a körben a vállalat irányítási szolgáltatást nyújt az építési 
folyamat teljes egészének lebonyolítása és irányítása során, az ügyfél közvetlen megbízása alapján: a 
tervezéstől a források felkutatásáig, a szerződések megszövegezésénél nyújtott támogatásig és a 
munkálatok összehangolásáig. 

· Tervezési és építésvezetés: műszaki szolgáltatás kidolgozása és nyújtása a mérnöki 

szolgáltatások, tervezés és a földhasználat-tervezés különböző területein. 

Energetika és 
környezetvédelem (vízkezelés, 
hulladékkezelés) 
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· Üzleti és ingatlan-tanácsadás: ezen a területen az ETP – Engineering Technology Project SRL - 
jelentős építőipari vállalkozásoknak ad tanácsokat, amelynek során megvalósíthatósági 
tanulmányokat és üzleti terveket készít, amelyek rendeltetése a piaci pénzügyi forgatókönyvek 
elemzése, a helytállóság értékelése, stratégiák kialakítása, az elérhető eredmények előrejelzése. 

· Projektfinanszírozás: tanácsadási szolgáltatás nyújtása szervezeteknek, illetve magán- és 

közvállalatoknak, projektfinanszírozás keretében megvalósuló projektek értékelése és megvalósítása. 
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EURO PROJECT SRL 
Via XXVI Aprile 7/Q,, 25021 Bagnolo Mella 
Tel: +39 0306202244, fax: +39 0306821534, e-mail: info@europrojectsrl.it 
Résztvevő: Guido Rossini 
Tel: +39 030620244, mobil: +39 3939572403, e-mail: guidorossini@europrojectsrl.it 
www.europrojectsrl.it 

 

A Bresciaban 1995-ben alapított Euro Project engineering consulting s.r.l. engineering társaság, az 
építészet és építőipar területén működik. Sokéves tapasztalattal rendelkezik, köz- és magánépületek 
tervezésével, kivitelezésével és tanácsadással foglalkozik. 

Az Euro Project engineering consulting s.r.l. jelentős tapasztalatokra tett szert az alábbi területeken: 

- Épületek egészségügyben és mozgáskorlátozottak számára, 

- Iskolaépületek, 

- Szociális építészet, 

- Ipari fejlesztés, 

- Műemléképületek helyreállítása, 

- Környezet és energia, 

- Sport és wellness 

Tapasztalt szakembergárdánk integrált támogatást nyújt, ami magában foglalja a műszaki – pénzügyi 
megvalósítási terv kidolgozását, a minőség és teljesítmény ellenőrzését a kivitelezésnél. 

Jelentős tapasztalatokkal rendelkezünk a munkák műszaki és pénzügyi menedzselésében, a 
hatóságokkal való kapcsolattartásban, a kivitelezés különböző fázisainak ellenőrzésében, vizsgálva a 
műszaki, pénzügyi aspektusokat és a teljesítményt. 

Az Euro Project engineering consulting s.r.l. lefedi a teljes munkafolyamatot, az alábbi területeken 
végezve tevékenységét: 

• Építészet és városépítés 
• Üzemek 
• Építőipari munkák 
• Építési terület biztonsága 
• Műszaki és pénzügyi tanácsadás 
 
Tevékenységi területek 

Építészet és városépítés 

A várostervezésnél és építészeti tervezésnél a társaságnak folyamatosan dolgozó építészek és 
tájtervezési szakemberek munkáját vesszük igénybe. 

A kutatás, innovatív építészeti technikák, ökológiai építészet és energiamegtakarítás jellemzik az Euro 
Project srl tervezési folyamatát. 

Tevékenységi körünk magában foglalja az alábbiakat: 

• Építési folyamat tervezése, menedzselése; projekt menedzsment; város- és környezettervezés; 
• Ipari és integrált épületek projektmenedzsmentje; 
• Épületek és épületrészek általános és kiviteli terveinek készítése; építészei, szerkezeti, gépészeti 

és elektromos tervek; 
• Helyreállítási munkák tervezése és menedzselése; kulturális célú épületek felújítása és 

modernizálása; 

• Építési munkák felügyelete, vizsgálatok, ellenőrzések. 

• Közlekedési infrastruktúra 
fejlesztés – közút-reptér 

• Energetika és 
környezetvédelem (vízkeze
lés, hulladékkezelés) 

• Egészségügyi intézmények 
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FRANGERINI IMPRESA SRL 
Via delle Corallaie 24/4, 57121 Livorno (Livorno) 
Tel: +39 0586444211, fax: +39 0586420999, e-mail: info@frangerini.it 
Résztvevő: Stefano Frangerini 
Tel: +39 0586444211, mobil: +39 348 9010393, e-mail: stefano@frangerini.it  
www.frangerini.it 
 
FRANGERINI IMPRESA srl. – 1907 óta 
Részlegei: Diagnosztika, Építés, Speciális munkálatok, Felújítás, Energiahatékonyság-növelés 
Tevékenységei: 
a) vízszigetelési termékek marketingje 
b) know-how átadása, ellenőri tréningek, szerződéskezelés. Livornói Iskolaépítési Hatóság és Pisai 
Egyetem. 
c) TERVEZÉS – FOLYAMAT – TERMÉK: 
Diagnózis, beavatkozások tervezése és/vagy végrehajtása 
 Felújítás 
 Vízszigetelés 
 Megújuló erőforrásokat használó energialétesítmények és energiahatékonyság 

Új épületek: iskolák, egyetemek és kórházak, és egyéb lakossági illetve ipari épületek 
 
TERVEZÉS – FOLYAMAT – TERMÉK: 

 A project specifikusan három szegmensre fókuszál: 
 1) részletes végleges tervek (átfogó és részlettervek, amelyek az irodáinkban készülnek) 
 a vállalat tanácsadást nyújt a szerkezetek elemzésére vonatkozóan. 

Ezen elemzést követően, elkészül a részletes végleges terv, amelyen fel vannak tüntetve a víz-
, elektromos és fűtésgépészeti rendszerek elrendezési rajzai, a felhasználandó termékek 
specifikációjával együtt. 
2) alkalmazási és telepítési folyamat (a helyszínen) 

Arra készítjük fel a technikusainkat, hogy helyszíni képzést nyújtsanak a telepítés illetve a 
kivitelezés során és biztosítsák azt, hogy a helyi kivitelezők megfelelően kövessék az 
útmutatásokat a telepítési project végrehajtásakor, valamint hogy jóváhagyott minőségű 
anyagokat használjanak. 
3) termék (importált vagy helyben gyártott) 
Ahogy fentebb említettük, a cégek hálózata képes jóváhagyott minőségű termékek széles 
skáláját szállítani, ezzel teljesítve az egyes alkalmazási igényeket, illetve a kereslet 
függvényében gyártóegységet képesek létrehozni az építési helyszín közelében. 

 
Tanúsítványok 
MINŐSÉGI: UNI EN ISO 9001:2008 
KÖRNYEZETI: UNI EN ISO 14001:2004 
BIZTONSÁGI: BS OHSAS 18001:2007 
SOA: KÖZBESZERZÉSI PÁLYÁZATOK 

 

• Ingatlan (lakossági, nem 
lakossági) 

• Építőipar 
• Turizmus-Szálloda 
 

FRASSON LODOVICO SRL  
Via della Repubblica 6, 35030 Selvazzano Dentro (PD) 
Tel: +39 049624088, fax: +39 049624088, e-mail: info@frassonlodovico.it 
Résztvevő: Luca Frasson 
Mobil: +39 340 5006400, e-mail: frassonluca@frassonlodovico.it  
www.frassonlodovico.it 

 

A Frasson Lodovico srl. szilárd hagyományokkal rendelkezik, mivel már több mint 50 éve működik az 
építőiparban. A több generáción keresztül felhalmazott tapasztalatok jelentik a társaság specifikus 
műszaki és szakmai know-how-ját. 

A magas szervezeti és műszaki színvonalnak köszönhetően már vezető szerepet betöltő társaság 
folyamatosan megújul, befektetve kultúrába, kutatásba és kísérletezésbe. 

A társaság elsősorban az alábbi területeken végzi tevékenységét: 

• Közlekedési infrastruktúra 
fejlesztés – közút-reptér 

• Ingatlan (lakossági, nem 
lakossági) 

• Építőipar 
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• lakó-, középületek és ipari épületek, 

• környezetvédelem hatálya alá tartozó ingatlanok helyreállítása és karbantartása, 

• speciális beton műtárgyak, 

• helyreállítás és felújítás a társaság büszkeségét jelentik. 

A társaság filozófiája értelmében, a termékek és az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatás minősége 
folyamatos prioritást élvez. Ezt a célt a kutatás, a termékek műszaki korszerűsítése, a termelési 
folyamatok optimalizálása és a vállalat által alkalmazott dolgozók folyamatos képzése révén valósítja 

meg. 

A minőségbiztosítási rendszer felállítása és fejlesztése a fenti célok elérésének, fenntartásának és 
fejlesztésének megfelelő eszköze. 

A Lodovico Frasson társaság mind állami intézmények, mind magánszemélyek részére végez 
munkákat. Az átlagos alkalmazotti létszám 25 fő. 

Az üzleti célkitűzések között szerepel a maximális rugalmasságon alapuló szolgáltatás nyújtása, és az 
ügyfelek eltérő igényeire való reagálás. A folyamatos fejlesztés az üzleti folyamat minden fázisában 
tanúsított elkötelezettség eredménye, a vezető piaci helyezés elérésének feltétele. 
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GGP – GESTIONE GRANDI PROGETTI 
Via Margutta, 51/A 
Tel: +39 065130028, fax: +39 0686985143, e-mail: postmaster@studiolatini.it, 
amministrazione@bmarchitettura.it  
Résztvevő: Valter Macchi, Armando Latini, Arnaldo Luca Latini 
Tel: +39 065130028 - 0680691528, e-mail: postmaster@studiolatini.it, 
amministrazione@bmarchitettura.it 
 

A GGP – Gestione Grandi Progetti Rete d’Imprese 2013-ban Rómában került létrehozásra az Ltd 

BMStudio Progetti Integrati, Ltd BIOEDIL PROGETTI, Ltd MB Service, Ltd DUE M Studio és az Ltd 
Studio Latini  cégek által – építész és mérnöki társaságok konzorciuma, amelyek képesek nagy 
komplexitású tervek elkészítésére és fővállalkozói feladatok ellátására. A fenti cégek Olaszország 
legelismertebb cégei közé tartoznak. 

A GGP konzorcium alapításának célja az volt, hogy mind a magán, mind az állami, közületi ügyfelek 
számára magas műszaki színvonalat biztosítsanak a projektek minden fázisában, kezdve a koncepció 

és megvalósítási terv kidolgozásától, a tervezésen át egészen helyszíni felügyeletig. 

A GGP konzorcium rendelkezik tagvállalatai harmincéves tapasztalatával, amelyre az építészeti, 
mérnöki és urbanisztikai munkák során tettek szert. 

TEVÉKENYSÉGI TERÜLETEK: 

• ÉPÍTÉSZET 

• URBANISZTIKAI TERVEZÉS ÉS KÖRNYEZET 

• INFRASTRUKTÚRA – KÖZLEKEDÉSI RENDSZEREK 

A GGP konzorcium specifikus szaktudással és jelentős tapasztalatokkal bíró szakemberekkel 
(építészek és mérnökök) rendelkezik. A dolgozói létszám meghaladja a százat, mely a technikusokat és 
irodai dolgozókat is magába foglalja. 

Minden egyes rendeléssel projektmenedzser foglalkozik, és különösen összetett projektek esetében 
elismert nemzetközi szakértők is bevonásra kerülnek. 

A GGP konzorcium minden tagja kielégíti tervezés és minőség vonatkozásában az UNI EN ISO 

9001/2008 szabványt. A legutóbbi összes projektünk kielégíti a LEED tanúsítvány követelményeit. 

A GGP tagvállalatai fiókteleppel rendelkeznek különböző európai országokban (Spanyolország, 
Románia, Németország, Lengyelország), és 2014-ben fióktelepet nyitottak Kazahsztánban és az 
Egyesült Arab Emírségben. 

A GGP Konzorcium tagvállalatai: 

• Ltd BMSTUDIO – Integrált Projektek 

• Ltd BIOEDIL PROGETTI 

• Ltd DUE M STUDIO 

• Ltd MB SERVICE 

• Ltd STUDIO LATINI 

 

 

 

• Közlekedési infrastruktúra 
fejlesztés – közút-reptér 

• Ingatlan (lakossági, nem 
lakossági) 

• Építőipar 
• Egészségügyi intézmények 
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GIEFFE ENERGIA SRLIBI SPA 
Via Gandhi 42, 71043 Manfredonia (FG) 
Tel: +39 0884 585581, fax: +39 0884 516514,  
e-mail: ciro.gelsomino@gelsominoceramiche.it  
Résztvevő: Ciro Gelsomino 
Tel: +39 0884 585581 - +39 340 7329401  

 

A társaság főtevékenysége a megújuló energiaforrásokból előállított energia termelése, vétele és 
értékesítése. 

A társaság tevékenységi körébe tartozik még az alternatív energia és villamos energia termelését 
szolgáló berendezések tervezése, gyártása, üzemeltetése és karbantartása.  

A társaság számára 2012-ben engedélyezték összesen 17,5 MWS teljesítményű szélerőmű létesítését, 
amely 2014. májusától üzemel. 

Folyamatban van további  két projekt engedélyezése is, amelyek szintén szélerőművekre vonatkoznak; 
az egyik teljesítménye 7,5 MW, a másiké további 25 MW és mindkettő MANFREDONIA (FG) területén 
kerül megvalósításra. 

Ingatlan (lakossági, nem 
lakossági) 

IBI SPA 
Via G. Porzio 4, Centro Direzionale isola G7, 80143 Napoli 
Tel: +39 0817341686, fax: +39 0816068240, e-mail: info@ibispa.com 
Résztvevő: Dr. Luigi D’Amico 
Tel: +39 0817341686 - +39 3482656780, e-mail: luigi.damico@ibispa.com 
www.ibispa.com 

 

Az IBI S.p.A. tervező, építő és üzemeltető & karbantartó társaság, amely 1969. óta foglalkozik közmű 
létesítményekkel. 

Az IBI S.p.A. víz- és hulladékkezelő integrált rendszerekre szakosodott. 

A fő tevékenységei az alábbiak: 

- víz és szennyvízkezelés (szennyvíztisztító üzemek, ivóvíz előállítása, vízhálózat, infrastruktúra 
szennyvízkezeléshez, szivattyú állomás, stb.); 

- kommunális és speciális hulladék kezelése (hulladéklerakó, szétválogatás, komposztálás, 
égetőművek, környezet helyreállítása, stb.). 

Az IBI S.p.A. eddig kb. háromszáz üzemet épített települések részére, és jelenleg kb. kétszáz üzem 
üzemeltetését & karbantartását végzi. 

Az IBI S.p.A. helyi partner keres tevékenysége elindításhoz Magyarországon, vegyes vállalati formában.  

Energetika és 
környezetvédelem (vízkezelés, 
hulladékkezelés) 
 

IMPRESA SPA  
Via Catania n.9, 00162 Roma (RM) 
Tel: +39 06440811, fax: +39 0644081222, e-mail: impresa@impresaspa.it  
Résztvevő: Roberto Piccioli 
Tel: +39 0644081213, mobil: +39 348422925, e-mail: r.piccioli@impresaspa.it 
www.impresaspa.it 

 

Építőipari vállalatunk a közút- és autópálya-építések terén tett szert jártasságra Olaszországban és 
külföldön. Ugyanakkor cégünk nagy mennyiségű bitumen keveréket használ fel adalékanyagokkal, 
illetve polimerekkel, Olaszországban és külföldön. Ezeket a munkálatokat keleten és az Arab-öböl 
térségében végeztük. Az Iterchimica vállalattal létrehoztunk egy megállapodást, amelynek tárgya 
tanulmányok készítése valamint gyártási tevékenység a bitumen keverékek, savas és lúgos emulziók, 
és polimerek használatán alapuló új bitumentechnológia kifejlesztése a módosított keverékek 

előállításához. 

• Közlekedési infrastruktúra 
fejlesztés – közút-reptér 

• Kikötői infrastruktúra 
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MAIN MANAGEMENT & INGEGNERIA SPA 
Via Provaglia 9, 40138 Bologna 
Tel: +39 0514598661, fax: +39 051531696, e-mail: segreteria@mainmgt.it 
Résztvevő: Alessandro Olivero 
Tel: - , mobil: +39 3387380405, e-mail: aodisegni@gmail.com 
www.mainmgt.it 

 

A Main Management & Ingegneria spa tanácsadó mérnöki társaság, amelyet 2008. júliusában 
alapítottak egészségügyi és klinikai – kórházi engineering ágazatban alkalmazható megoldások 
kidolgozása céljából, mint : 

• sebészetek, 

• intenzív osztályok, 

• képalkotó diagnosztika, 

• nukleáris medicina, 

• radioterápiás részlegek, 

• orvosi laboratóriumok, 

• sterilizáló egységek, 

• korházi logisztika, állatklinikák. 

Hála az egyre növekvő számú kulcsrakész szállításra vonatkozó szerződéseknek, szinergiát teremtő 
tevékenységeket és partnerkapcsolatot alakítottunk ki az orvosi területen dolgozó vezető 
társaságokkal egész Olaszország területén. 

A Main SpA a teljes kivitelezési folyamat különböző komponenseinek minden szintjén foglalkozik 
projektmenedzsmenttel. 

Egészségügyi intézmények 

MANGIAVACCHI PEDERCINI SPA 
Via Antonio Banfi 10, 20122 Milano (MI) 
Tel: +39 0289415766, fax: +39 0258105471, e-mail: info@mangiavacchipedercini.it  
Résztvevő: Roberto Mangiavacchi 
Tel: +39 0289415766, mobil: +39 3358081071, e-mail: r.mangiavacchi@mangivacchipedercini.it 
www.mangivacchipedercini.it  

A Mangiavacchi Pedercini SpA társaságot 2006-ban alapították, két régi milánói cég egyesülésével: 
Mangiavacchi ing. SpA és Pecercini SpA. A két társaságot 1951-ben, illetve 1929-ben alapították. A két 

építőipari cég folyamatosan fejlődött az évek során, jelentős munkákat végeztek urbanisztika 
területen, hazai és nemzetközi piacokon is. Képesek voltak továbbfejleszteni és megújítani az értékes 
hagyományokat, amint azt a legújabb munkák is mutatják, amelyek tovább erősítik a Mangiavacchi 
Pedercini S.p.A.-t: ez a társaság képes megőrizni „történelmi” kompetenciáit és még 
versenyképesebben megjelenni a piacon, ahogy azt az építőipar fejlődése és az általános gazdasági 
helyzet megkövetelik. 

A műszaki innovációra való szisztematikus odafigyelés és minőségbiztosítási eljárások alkalmazása 
alapvető elemei a társaság tevékenységének, amely filozófiája három pilléren nyugszik: a kutatás 
világával való szoros kapcsolat (amit az is bizonyít, hogy néhány vezetője tanít a Milánói Műszaki 
Egyetemen); a biztonság kultúrájának kialakítása, kombinálva a termelést a megelőzéssel és 
védelemmel;  termelési folyamat racionális menedzselése számítógépes programozási és  irányítási 
rendszerek használatát jelenti, ezzel a Mangiavacchi Pedercini S.p.A. ideális partnerré válik minden 
olyan esetben, amikor alapvető fontosságú a határidők betartása. 

 

 

Ingatlan (lakossági, nem 
lakossági) 
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MATTIA PARMIGGIANI ARCHITECTS                          
Via Emilia est 985 int. 6, 41122 Modena (MO) 
Tel: +39 059366029, e-mail: info@mparchitects.it 
Résztvevő: Alessandro Olivero 
Mobil: +39 3387380405 email: info@aodisegni.com  
www.mparchitects.it   

Mattia Parmiggiani a tulajdonosa és irányítója a MATTIA PARMIGGIANI ARCHITECTS-nek. Ez egy olasz 
építészeti iroda, amely az építészetre, belsőépítészetre, térbeli innovációkra, kiállítások tervezésére és 
márkakommunikációra szakosodott. Mattia Parmiggiani a «Royal Institute of British Architects» 
(RIBA) (London, Egyesült Királyság) okleveles építésze. Az MPA székhelye (központja) Olaszországban 
van, és van egy képviseleti irodája Moszkvában. Mattia Parmiggiani már húsz éves tapasztalattal 
rendelkezik az épületépítés, belsőépítészet és tervezési kutatás legtöbb szakágában. A legtöbb 
tapasztalatot nemzetközi vonatkozásban szerezte. 

Mattia Parmiggiani az Atlas Concorde Csoport, az egyik vezető olaszországi csempegyártó művészeti 
igazgatója.  Az MPA tervezési hozzáállását az inspirálja, hogy olyan épületeket létesítsen, amelyeket 
ugyanannyira jellemzi a funkcionális hatékonyság, az épületautomatizálás, a nagyfokú teljesítmény, 
mint a kiválóság és a vizuális innováció. 

Fő tevékenységünk az építészeti tervezés végzése, főként a köz- és magánépületek, valamint üzleti 
létesítmények, így bevásárlóközpontok, szállodák, kiskereskedelmi egységek, iskolák, pavilonok, 
„koncepció üzletek”, kereskedelmi épületek, bemutatótermek és a fenntartható építészet terén. 

Az MPA mindig teljes felügyelet alatt tartja a megrendelt projekt előrehaladási szakaszait végig a 
munka egészén. Az előkészítő lépésektől be tudjuk vonni olasz beszállítóinkat, amelyek a luxus 
minőségű kivitelezésre specializálódtak, és el tudják végezni a berendezés végső összeszerelését a 

helyszínen, és olasz stílusú megközelítéssel követnek minden munkálatot a helyszínen. Az MPA 
munkája magába foglalja az innovatív belsőépítészeti ötletek kidolgozását a magánházak, luxusvillák 
tervezésénél, valamint kiállítások tervezését, vállalati arculat kialakítását, márkatervezést, valamint az 
építési helyszín irányítását. 

A 2015-ös Milánói Világkiállítás alkalmából az MPA megbízást kapott néhány pavilon 
ötlettervezésében való részvételre. 

 

• Ingatlan (lakossági, nem 
lakossági) 

• Építőipar 
• Turizmus-Szálloda 
 

MEDITERRANEA ENGINEERING SRL 
Via Largo Montalto n.7, 90144 Palermo (Palermo) 
Tel: +39 0916205000, fax: +39 0916205024, e-mail: me@mediten.it  
Résztvevő: Salvatore Di Fisco 
Tel: +39 0916205009, mobil: +39 3408241491, e-mail: s.difisco@mediten.it 
www.mediten.it 

A Mediterranea Engineering Ltd. mérnöki és műszaki – gazdasági tanácsadó társaság, melynek 
székhelye és irodái Palermóban találhatók. 

A társaságot építészek és mérnökök alapították 1997-ben. A társaság mérnöki és építészeti jellegű 
szolgáltatások nyújtására alkalmas szervezettel rendelkezik, integrálva az egyéni és specifikus szakmai 
ismereteket. 

Projektjeire a nagyfokú funkcionalitás, maximális biztonság és olyan esztétikus megoldások ajánlása 
jellemző, amelyek kompatibilisek azzal a környezettel, amelyben a munka elvégzésre kerül. 

A társaság két külön kategóriába sorolható szolgáltatásokat ajánl. Az első kategória mérnöki jellegű: 
környezet helyreállítása; újjáépítés; köz- és magánépületek; energia; vízvezetékekkel és szennyvízzel 
kapcsolatos mérnöki tevékenység. A második kategória multidiszciplináris ismereteken alapuló 
tanácsadás: technikai támogatás fejlesztési programokhoz és integrált területtervezéshez; 
megvalósíthatósági tanulmányok; technikai támogatás és műszaki – gazdasági segítség bankok 
számára projektek előzetes értékeléséhez és a későbbi monitoring és tesztelési feladatok ellátása; 
munkahelyi biztonság a 81/2008. sz. törvényerejű rendelet értelmében. 

• Közlekedési infrastruktúra 
fejlesztés – közút-reptér 

• Kikötői infrastruktúra 
• Ingatlan (lakossági, nem 

lakossági) 
• Turizmus-Szálloda 
• Egészségügyi intézmények 
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Néhány a főbb munkák közül: 

- Palermóban a Santa Maria dell’Ammiraglio templom (Martorana) helyreállítása és megerősítése. 
San Nicolò dei Greci Plébánia 

Canicatti (Agrigento) a Bonanno kastély romjainak és a környező területnek a megerősítése 

Palermo piazza Don Sturzo többszintes földalatti garázs projekt 

Monreale (Palermo) korábbi Mulé bútorgyár átalakítása bírósági hivatallá 

Palermói repülőtér 07/25 kifutópályájához két gyorsösszeköttetés kivitelezésére vonatkozó projekt 

Custonaci (Trapani) márványfeldolgozási szakmai képzőközpont épületének befejező munkálatai. 
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NUOVA SGUASSERO SRL 
Via Fermi 15, 33058 San Giorgio di Nogaro (San Giorgio di Nogaro) 
Tel: +39 0431666439, fax: +39 0431620570, e-mail: info@nuovasguassero.it 
Résztvevő: Alessandro Olivero 
Mobil: +39 3387380405 email: alessandro.olivero@sintecnica.com  
www.nuovasguassero.it  
 
Az NSguassero vezető vállalat a kőolaj- és gázszállítás, a petrolkémia, az energia-előállítás, a 
sólepárlás, a tengeri és építőmérnöki munkálatok során használatos, nagy teljesítményű korrózióálló 
csőrendszerek tervezése, gyártása és szállítása terén. A céget 1956-ban alapították és azóta 

világméretű beszállítóvá nőtte ki magát a nagyon zord alkalmazási körülményekre szánt, hőre 
keményedő kompozit csőrendszer-megoldások terén. 
Az NSguassero teljes mértékben eltökélt az üvegszál-erősítésű műanyagok népszerűsítése iránt, amely 
megfelelően erős anyag ahhoz, hogy ki tudja váltani a hagyományos anyagokkal gyártott 
csőrendszereket. 
Központi irodáink és gyártóüzemünk Olaszországban, San Giorgio di Nogaro (UD) település ipari 
parkjában találhatók, 16000 négyzetméternyi területen. 
Hat darab automatizált FW gépünk folyamatos működéssel éves szinten 5000 tonna termelési 
kapacitást biztosít a GRP – GRVE késztermékek terén. 

Egy külön gyártósoron készülnek a kétkomponensű laminált anyagok (PVC, PVC-C, PE, PP, PVDF), 
valamint a hozzájuk tartozó szerelvények: könyökidomok, karimák, T-darabok, szűkítők stb. A GRP-
GRVE csövek és tartályok, valamint az összes egyéb egyéni igény alapján készülő termék gyártása  a 
legszigorúbb nemzetközi előírások és szabványok betartásával történik. 
A vállalat ISO9001 tanúsítással rendelkezik, a minőségbiztosítás valamennyi termék és szolgáltatás 
esetében biztosítva van, rendszeres auditok és tanúsítási eljárások révén. 
Az NSguassero teljes körű mérnöki szolgáltatást nyújt, a szakmai tanácsadástól a beruházási program 
elkészítéséig és a mérnöki tervezésig az ipari projektek valamennyi szakaszában, a megvalósíthatósági 

tanulmány és a koncepciótervek kidolgozásától a létesítmény megvalósításáig, megrendeléséig és 
beindításáig. 
Az NSguassero által szállított szabványos GRP termékek a következők: 
- nyomóvezetékek (FWN) 
- tűzálló csővezetékek (FWF) 
- elektromosan vezetőképes csővezetékek (FWE) 
- nagy szilárdságú csővezetékek (FWS) 
- átmérőtartomány: 25 mm – 2200 mm 
- névleges nyomástartomány: PN4 – 25 bar 

- gyártási kapacitás (átlag): 5000 tonna/év 

-  

• Közlekedési infrastruktúra 
fejlesztés – közút-reptér 

• Kikötői infrastruktúra 
• Energetika és 

környezetvédelem (vízkeze
lés, hulladékkezelés) 

 

OICE – ASSOCIAZIONE CONFINDUSTRIA 
Viale Flaminia 388, 00196 Roma (RM) 
Tel: +39 0680687248, e-mail: internazionale@oice.it   
Résztvevő: Marco Ragusa 
Tel: +39 0680687248 Mobil: +39 3334733205, e-mail: ragusa@oice.it 
www.oice.it 

Az OICE egy munkavállalói szerveződés, amely a Confindustria (az Olasz Iparvállalatok Szövetségének) 
tagja, és amely az olasz mérnöki, építész és műszaki-gazdasági tanácsadó szervezetek képviseletét 
látja el. Az 1965-ben alapított OICE a jelentősebb olasz mérnöki vállalatokat tömöríti és tagjai között 
megtalálható az ágazat szakmailag legkiválóbb kis- és középméretű vállalatainak többsége is. 
Az OICE az EFCA (Európai Mérnöktanácsadó Szövetség) tagja. 
Az OICE négy fő területen tevékenykedik: az ágazati érdekek képviselete és védelme, a mérnöki 
szerveződések kultúrájának előmozdítása, a tagok részére szolgáltatások nyújtása és az olasz mérnöki 
tevékenységek nemzetközi megjelenésének elősegítése. 

Az OICE nemzetköziesítési programja:  
2004-be az OICE együttműködést írt alá az Olasz Gazdaságfejlesztési Minisztériummal, valamint az 
Olasz Külkereskedelmi Intézettel, amelynek célja, hogy segítse és támogassa az olasz mérnökök 
szereplését a stratégiai fontosságú külföldi piacokon. 
Az együttműködés keretében az OICE létrehozott egy kirendeltség-hálózatot Kelet-Európában, 
amelynek feladata az olasz mérnöki és építészeti szaktudás bemutatása, a mérnöki munkalehetőségek 
jelzése azok korai stádiumában, vegyes vállalatok létrehozásának elősegítése helyi vállalatokkal, 

• Közlekedési infrastruktúra 
fejlesztés – közút-reptér 

• Kikötői infrastruktúra 
• Ingatlan (lakossági, nem 

lakossági) 
• Építőipar 
• Turizmus-Szálloda 
• Energetika és 

környezetvédelem (vízkeze
lés, hulladékkezelés) 

• Egészségügyi intézmények 
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valamint kapcsolatok kiépítése a helyi pályázatkiíró szervezetekkel. 
Az OICE részt vesz a Gazdaságfejlesztési Minisztérium, a Külügyminisztérium és az Olasz 
Külkereskedelmi Intézet által szervezett nemzetközi tevékenységekben és kormányzati utazásokban. 
Az OICE kiveszi a részét az olasz bankszektor által szervezett nemzetközi tevékenységekben, 
együttműködésben az Olasz Építőipari Szövetséggel. 
Az OICE elősegíti speciális partnerségek létrejöttét a földközi-tengeri országok mérnöki szervezeteivel. 
Az OICE tagja a 2007-ben alapított Mediterrán Mérnöki Csoportosulásnak (MEG), amelynek célja 
mérnöki szinten létrehozni a Mediterrán Uniót. 

Az OICE támogatja az olasz tanácsadó vállalatok részvételét a nemzetközi pénzügyi szervezetek által 
szervezett pályázati kiírásokon, különös tekintettel a Világbank, az EBRD és az Afrikai Fejlesztési Bank 
által meghirdetett programokra. 
Az OICE képzési programokat szervez, amely során előmozdítja a FIDIC mintaszerződések 
megismerését. 
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PILOSIO SPA 
Via E. Fermi 45, 33010 Tavagnacco (UD) 
Tel: +39 0432435311, fax: +39 0432570474, e-mail: mzanier@pilosio.com 
Résztvevő: Siarhei Belakur 
Tel: +39 0432435325, mobil: +39 3406914351, e-mail: sbelakur@pilosio.com 
www.pilosio.com 
 
A Pilosio európai szinten az egyik vezető vállalat az építési és karbantartási felszerelések terén. 1961-
ben alakult meg, a magasépítésben a falak, padlózatok építéséhez használatos állványzatokat és 
zsaluzatokat, illetve földmegtámasztási rendszereket valamint felszereléseket gyárt értékesítés és 

bérbeadás céljából egyaránt. Ezen túlmenően, a Pilosio szakterülete a színpadi rendszerek – így 
színpadi lelátók, emelvények, takarószerkezetek, valamint hang- és videó-falak – tervezése, gyártása és 
értékesítése. 
A vállalat Olaszországban, Velence közelében található, létesítményei összesen 56 ezer 
négyzetméteres területen terülnek el, amiből 24 ezer négyzetméter fedett, és 200 főt foglalkoztat. 
A Pilosio nemzetközi vállalat: nemcsak belföldi jelenléte jelentős, hanem erősen fókuszál a külföldi 
piacokra is, nevezetesen: a Közel-Kelet, Észak-Afrika, Kanada és az Egyesült Államok, Dél-Amerika, 
Ausztrália, Dél-Afrika, a szovjet utódállamok és Kelet-Európa piacaira. Szaktudására alapozva 
ügyfeleinek költséghatékony eredményeket biztosít, és az építési-felújítási szakterületen fellelhető 

legfejlettebb megoldásokat kínálja, hogy ezáltal nagy teljesítményű alkalmazásokat tudjanak telepíteni. 
Ezen túlmenően, a szakma-specifikus műszaki háttérszolgálat biztosítása céljából saját házon belüli 
tervezőirodát létesített, amely a legmagasabb szintű mérnöki szolgáltatásokra fókuszál, hogy együtt 
tudjon működni az ügyfelekkel a legmegfelelőbb megoldások kidolgozása érdekében, kezdve a 
tendertől egészen a helyszíni támogatásig. 
A Pilosio széles termékskálával rendelkezik: fal- és födémzsaluzatok, aládúcoló rendszerek, többirányú 
állványzatok, alumínium állványok, árokbélelési rendszerek, ideiglenes tetőlefedések. 
A Pilosio a következő magas minőségű szolgáltatásokat nyújtja a viszonteladók részére: műszaki 

támogatás, tervezés és számítások, helyszíni segítségnyújtás, építéshelyszíni irányítás, helyszíni 
összeszerelési bemutatók, biztonsági tanfolyamok, helyszíni anyagkezelési logisztika. 

 

• Közlekedési infrastruktúra 
fejlesztés – közút-reptér 

• Ingatlan (lakossági, nem 
lakossági) 

• Építőipar 
• Turizmus-Szálloda 
• Egészségügyi intézmények 

REDAELLI COSTRUZIONI SPA 
Via Remo Brambilla 16, 20863 Concorezzo (MB) 
Tel: +39 6042142, e-mail: info@redaellicostruzioni.it  
Résztvevő: Giovanni Luca Redaelli, Corrado Pelizzoli, Andrea Vento, Martina Crugnola 
Tel: +39 0396042142, mobil: +39 335213068,  
e-mail: gredaelli@redaellicostruzioni.it  
www.redaellicostruzioni.it 

 

A Redaelli Costruzioni Spa 1954-ben jött létre, és immár 60 éve vezető szereppel bíró vállalat az 
építőipar terén. Alapítója, Gioradno Augusto Redaelli, átadta családjának az ipar és az innováció iránti 
szenvedélyét. 
Az egyik legnagyobb szakértelemmel bíró építőipari vállalat hírében áll, amely nagy hagyománnyal 
rendelkezik a minőségi építésben, számos különféle szakterületen: a lakóépületek, kereskedelmi, 
szolgáltató és ipari létesítmények terén, úgy önállóan, mint harmadik felek kötelékében 

tevékenykedve. 
A vállalatot mindig is elismerés övezte a tudása, szakértelme, precizitása és szakembergárdájának 
szakmai felkészültsége miatt, mely mindig az ügyfelek rendelkezésére áll. A Redaelli Costruzioni 
messzemenően innovatív, csúcstechnológiás anyagokat használ, újítások alkalmazására törekszik az 
építés során, és minőségi kiválóság jellemzi a lakókomfort kialakításában, amelyre ökológiai 
körültekintéssel, környezetbarát módon kerül sor. 
A Redaelli Costruzioni Spa Olaszországban az elsők között kezdett el automatizált betonkeverő üzemet 
használni a beton előállításához, nagyméretű daruk használatával, valamint előöntött és előnyomott 
tetőket alkalmazni, ami abszolút újdonságnak számított a gazdasági fellendülés éveiben, ma pedig a 

Redaelli az építkezéseken a saját, legutolsó generációs járműveit használja. 
Mindebből az következik, hogy a Redaelli olyan cég, amely képes arra, hogy megvásárolja a telket, 
megtervezze, megépítse és utána értékesítse az épületeket, hosszú távú szolgáltatásokat biztosítva a 
vevők részére, és mindezek felett olyan vállalat, amely bármilyen építési szerződést képes 
lebonyolítani. 

 

Építőipar 
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RE.S.T.ING 
Via G. Da Cascia 15, Firenze (FI) 
Tel: +39 0758520045, e-mail: info@resting.com  
Résztvevő: Marcello Lepri 
Tel: +39 0758520045, e-mail: info@resting.com   
www.resting.eu 

 

A RE.S.T.ING az első magántulajdonban lévő tanácsadó mérnöki partnerség Toszkánában. A céghez 
nyolc iroda tartozik. A vállalat integrált szolgáltatást kínál a mérnöki munkálatokban a tervezéstől a 
megvalósításig. 
A cégek a mérnöki és műszaki szolgáltatások nyújtása során megosztják maguk között 
tevékenységeiket, összehangolva azokat az intézkedéseket, amelyek az új piacokon való 
megjelenéshez szükségesek: részt vesznek külföldi országok által szervezett pályázatokon, új üzleti 
lehetőségeket tárnak fel, illetve megszilárdítják a már meglévő kapcsolatokat. Ennek a célnak az 
elérése érdekében kölcsönösen együttműködünk az építőmérnöki munkák tanulmányozása, tervezése 
és kivitelezése során. 

• Közlekedési infrastruktúra 
fejlesztés – közút-reptér 

• Kikötői infrastruktúra 
• Ingatlan (lakossági, nem 

lakossági) 
• Építőipar 
• Turizmus-Szálloda 
• Energetika és 

környezetvédelem (vízkeze
lés, hulladékkezelés) 

• Egészségügyi intézmények 

S.E.A. SPA 
Via Dei Partigiani n. 2, 06055 Marsciano (Marsciano) 
Tel: +39 0758748995, e-mail: presidenza@seaspa.it  
Résztvevő: Roberto Umbrico 
Tel: +39 0758748995, mobil: +39 3391438775, e-mail: presidenza@seaspa.it  

 

A SEA az építőmérnöki munkálatok terén tevékenykedik 1976 óta, a köz- és magánmegbízások terén 
egyaránt. A SEA az évek során gyorsan növekedett annak köszönhetően, hogy rövid kivitelezési idő 
vállalása mellett képes teljesíteni a magas minőségi elvárásokat. A piac természetes fejlődése vezette a 
SEA-t arra, hogy a többemeletes földalatti parkolók és bevásárlóközpontok építésére, illetve a 

történelmi és műemlék épületek felújítására specializálódjon. 
A SEA jelenleg egy szilárd és jól ismert építőipari vállalat, amely sikeresen működik Olaszországban és 
külföldön. 
 

• Közlekedési infrastruktúra 
fejlesztés – közút-reptér 

• Kikötői infrastruktúra 
• Ingatlan (lakossági, nem 

lakossági) 
• Építőipar 
• környezetvédelem (vízkeze

lés, hulladékkezelés) 
• Egészségügyi intézmények 

SERVIZI INTEGRATI SRL 
Via Riviera di Chiaia n. 105, 80122 Napoli (NA) 
Tel: +39 081660172, fax: +39 081660180, e-mail: info@servizintegratisrl.it  
Résztvevő: Nicola Salzano de Luna 
Tel: +39 081660172, mobil: +39 3357589087, e-mail: info@servizintegratisrl.it  
www.servizintegratisrl.it 

 

A Servizi Integrati társaságot 1988-ban alapított Nicola Salzano de Luna más partnerekkel együtt, 
kiindulva az integrált mérnöki rendszerekre szakosodott eredeti szervezetből. 

A társaság magán- és intézményi ügyfelek számára tervez lakó-, köz- és üzemi épületeket, 
épületgépészeti berendezéseket és vegyes rendeletetésű épületeket. Tapasztalatokkal rendelkezik 
lakóépületek komplex tervezésében, speciális vasbeton szerkezetek vonatkozásában, és utak, vasúti 
infrastruktúra létesítésében is. 

A társaság, a műemléképületek helyreállításának köszönhetően, jelentős tapasztalatokkal rendelkezik 
szerkezet megerősítés terültén, szakszerű tervezési és szaktanácsadási szolgáltatást képes nyújtani. 

A társaság rendelkezik fejlett hardverrel és szoftverrel tervezéshez; kielégíti az UNI EN ISO 9001:2000 
szabvány előírásait 2002. áprilisától és megfelel az UNI EN ISO 9001:2008 szabványnak, ez a 
megfelelés utal a komponensek minőségére. A társaság bejegyzésre került az OICE-nél, az olasz 
mérnökök, építészek, technológiai- és gazdasági tanácsadók szövetségénél, az nápolyi Gyáriparosok 
Egyesülésénél a Fejlett Szolgáltatók Ágazatban. 

Említést érdemelnek az alábbi munkák: Parthenope Egyetem  Posilippo Villa Doria D’angri 

helyreállítása, Pozzuoli Olivetti központ CNR,  Marcianise Goldsmith Centre Tarì, és nápolyi 
Metropolitan mozi renoválása. 

Bagno területén a Servizi Integrati végezte el a „Porta del Parco” („Park kapuja”) épület 

• Kikötői infrastruktúra 
• Ingatlan (lakossági, nem 

lakossági) 
• Építőipar 
• Turizmus-Szálloda 
 



 25

felülvizsgálatát, energián alapuló fontos projektet gyakorlatban megvalósítva, és jelenleg a társaság a  
„Technologic Centre of the Eenvironment” (Környezet Technológiai Pólusa)kidolgozását végzi. 
Továbbá a Turtle Point és Sea Centre tervezője. 

A Servizi Integrati társaság kikötői infrastruktúra területén is tapasztalatokra tett szert: az elmúlt 
években a társaság jelentős szerepet töltött be a nápolyi kikötő modernizációs tervének 

kidolgozásában, a dokk rendszert, keleti kikötőt és San Vincenzo és Piliero Piers területeket 
megfeleltetve  a szabványoknak, valamint kidolgozva a biztonsági rendszert a kikötő egész területére. 
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SICE SRL 
Via Lisbona 3, 35127 Padova 
Tel: +39 0498286911, fax: +39 0498286940,  
e-mail: commerciale@siceimpianti.com 
Résztvevő: Alberto Villari, Pallado Igor 
Tel: +39 3498752091, e-mail: commerciale@siceimpianti.com 
www.siceimpianti.com 

A S.I.C.E. Ltd. 45 éve (1969-ben alapították) villamos, gépészeti és speciális rendszerek 
(termohidraulikus, légkondicionáló, tűzvédelmi, stb.) telepítését végző egyik legjelentősebb társaság 
Olaszország északkeleti részén. A dolgozói létszám meghaladja a negyvenet, az átlagos éves árbevétel 
kb. 10 millió euró, elektromos rendszerekre, gépészeti rendszerekre (termohidraulikus, tűzvédelmi, 
légkondicionáló, higiéniai célú víz, stb.) és olyan speciális és biztonsági rendszerekre szakosodott 
részlegekkel rendelkezik, mint behatolás észlelése, CCTV, belépés ellenőrzés, strukturált kábelezés, 
felügyelet és hőszabályozás, stb., továbbá egyik részlege megújuló energiaforrások, mint nap, szél, 
biomassza, biogáz, stb., hasznosítására szakosodott. 

A S.I.C.E. jelentős munkákat végzett mind Olaszországban, mind külföldön (bankok és hitelintézetek 
székházai, kórházak, jelentős energia megtakarítással működő hotelek, üdülők fürdőhelyen, 
üzletközpontok, multiplex mozik, ipari üzemek), mint például a Hypo Alpe Adria Bank olaszországi 
székháza (tervező Thom Mayne) Tavagnacco-ban (Udine), Pádovai Egyetem új Biológia és Biomedicina 
Tanszékének épülete, amelyet a híres építész Mario Botta tervezett, stb.; több mint 20 éves 
tapasztalttal rendelkezik villamos és gépészeti rendszerek telepítésében, amelyek esetében több, mint 
120 projektben vett részt Olaszország szerte. 

A legjelentősebb bevásárló központok között megemlítjük a rijekai (Horvátország) „Tower Center” 
üzletközpontot, amelyben kb. 200 üzlet található és területe meghaladja a 150.000 négyzetmétert. 

A S.I.C.E. partnerként közreműködött jelentős építészeti értéket képviselő projekt megvalósításában 
Olaszországban, mint Caorle-ban (VE) a „Marina Verde Wellness Üdülő”, amelyet Simone Micheli 
tervezett, aki megnyerte 2011-ben Contemporary SPA díjat és a TRE Number One díjat; a KlimaHouse 
A + projekt, két épület, 8 emeleten több, mint 75 lakással, ahol teljes energiaszükségletre 
vonatkoztatva 80 %-os megtakarítást értek el; Bross Ltd lakóépület projekt, 7 emeleten 90 luxuslakás, 
KlimaHouse Class A padlófűtéssel; Bticino My Home SCS lakásautomatizálás és nagy külső terasz, felső 
teraszfűtéssel, amely lehetővé teszi a terasz használatát rossz időjárási viszonyok esetén is; 
Montaione-ban (FI) a Castelfalfi középkori műemlék kastély restaurálása, a német idegenforgalmi TUI 
Csoport részére, Populonia, Piombino (LI) „Pioggio all’Agnello” üdülő, több mint 250 apartmannal, 
teniszpályákkal, uszodákkal, közvetlenül a gyönyörű toszkán tengerpartra néző étteremmel. 

 

• Ingatlan (lakossági, nem 
lakossági) 

• Építőipar 
• Turizmus-Szálloda 
• Egészségügyi intézmények 
 

SICURBAU SRL 
Via Rivolta S.n.c., 82030 Torrecuso (BN) 
Tel: +39 0824872787, fax: +39 0824872379, e-mail: info@sicurbau.it  
Résztvevő: Enzo Rillo 
Tel: +39 0824872787, e-mail: e.rillo@carsrl.com  
 
A Torrecuso (BN) székhelyű társaságot 2005-ben alapították. Jelentős tapasztalatokat szerzett 
útépítés területén, fejlesztések révén eljutva a kulcsra kész infrastrukturális létesítmények 
kivitelezéséig, különös tekintettel a vasúti létesítményekre – ebben az ágazatban nagy szaktudásra, 
szakosodásra és hatékonyságra van szükség -,  valamint jól felszerelt gyártó részleggel rendelkezik. 

Ezen komponensek együttesen biztosítják az elvégzett munka magas minőségi színvonalát. A 
SICURBAU s.r.l. EPC (Tervezés, Beszerzés és Építés) vállalkozó, mérnöki és fővállalkozói tevékenységet 
végez. A SICURBAU s.r.l. főtevékenységi körébe az országos szintű nagy infrastrukturális 
létesítmények tartoznak: utak, hidak, alagutak, vasút és speciális épületek. 

• Közlekedési infrastruktúra 
fejlesztés – közút-reptér 

• Kikötői infrastruktúra 
• Ingatlan (lakossági, nem 

lakossági) 
• Építőipar 
• Turizmus-Szálloda 
• Energetika és 

környezetvédelem (vízkeze
lés, hulladékkezelés) 

 

SINTECNICA SRL 
Via Circonvallazione n.11, 57023 Cecina (LI) 
Tel: +39 0586930454, fax: +39 0586764681, e-mail: tenders@sintecnica.com  
Résztvevő: Arch. Alessandro Olivero 
Tel: +39 0586930454, mobil: +39 3387380405, e-mail: alessandro.olivero@sintecnica.com   
www.sintecnica.com  
 
A Sintecnica egy sokrétű jártassággal rendelkező olasz mérnöki vállalat, amely a hazai és a 

• Kikötői infrastruktúra 
• Ingatlan (lakossági, nem 

lakossági) 
• Építőipar 
• Energetika és 

környezetvédelem (vízkeze
lés, hulladékkezelés) 
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nemzetközi piacokon tevékenykedik. Magasan szakosodott mérnökeinek és hatékony 
szervezettségének köszönhetően a Sintecnica integrált mérnöki szolgáltatásokat képes nyújtani az 
ügyfelek igényeinek kielégítésére, a projekteredmények szavatolása pedig az ISO9001 illetve OHSAS 
18000 rendszerek használata révén történik. 
A Sintecnica felbecsülhetetlen értékű támogatást nyújt a következő ágazatokban: 
- ENERGETIKA: integrált szolgáltatások nyújtása révén az energiahatékonyság és a környezetbarát 
szempontok ötvözése. A Sintecnica teljes körű szolgáltatásokat nyújt az alábbi energiatermelési 
területeken: geotermikus energia – biomassza – szélenergia – napenergia 

- VEGYIPAR: előzetes és részletes tervek készítése új projektek kidolgozásához illetve meglévő 
rendszerek felújításához. 
- KŐOLAJ ÉS GÁZ: fejlett mérnöki szolgáltatások nyújtása a kutatás és kitermelés, a szállítás és tárolás, 
valamint a feldolgozás során szükséges alkalmazásoknál. 
- INFRASTRUKTÚRÁK: talajmechanikai, infrastrukturális és vízügyi, építőmérnöki és szerkezeti 
mérnöki szolgáltatások. 
 
A Sintecnica részletekbe menő ismeretekkel és hosszú időre visszatekintő tapasztalattal rendelkezik a 

következő területeken: 
- PROJEKTAJÁNLATOK 
- MÉRNÖKI TERVEZÉS 
- MÉRNÖKI IRÁNYÍTÁS-SZERVEZÉS 
- MÉRNÖKI ÉPÍTÉSI KIVITELEZÉS 
 
A Sintecnica szolgáltatásai átfogják az üzemek és infrastruktúrák tervezését, a beruházást megelőző 
tanulmányokat, a tervezést és környezetvédelmi engedélyeztetést, a berendezések tervezését, a 
tervjóváhagyást és a megvalósulási tervdokumentáció elkészítését, a folyamatszervezést és villamos-

műszeres mérnöki tevékenységeket. 
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STUDIO BELLESI GIUNTOLI 
Via G. Ricci, 11/e, Firenze 
Tel: +390554223216, e-mail: Info@studiobellesi.com 
Résztvevő: Alessandro Olivero 
Tel: +390554223216, e-mail: verde@studiobellesi.com   
www.studiobellesi.com 
 

Studio Bellesi Giuntoli is a well known landscape architecture firm based in Florence, Italy. 

The Studio has a long experience doing projects of landscape architecture and garden design in many 
countries in Europe and overseas. Services offered by Studio Bellesi - Giuntoli include: 

• Design of parks and gardens for public and private clients 
• Restoration projects of historical Parks & Gardens 

• Design of urban furniture 

• Modelling and simulation of environmental aspects (mitigation of air pollution by plants, noise 

reduction, etc.) 

• Urban planning and landscape planning 

• Trees and garden inventories 

• Arboriculture consulting 

 

• Közlekedési infrastruktúra 
fejlesztés – közút-reptér 

• Ingatlan (lakossági, nem 
lakossági) 

• Turizmus-Szálloda 
 

STUDIO DI ARCHITETTURA BRUNO TASSI 
Via Roma 23, 24050 Mozzanica (Bergamo) 
Tel: +39 3407713429, fax: +39 0363828364, e-mail: tassietassi@hotmail.com  
Résztvevő: Arch. Bruno Tassi 
Tel: +39 0363828364, mobil: +39 3407713429, e-mail: tassietassi@hotmail.com   
www.architetturatassi.com 
Az iroda székhelye Észak-Olaszországban található, tulajdonosai Bruno Tassi és Mario Tassi. Bruno 
Tassi (it.linkedin.com/Bruno-Tassi) építész és Mario Tassi geodéta. 

Nagy tapasztalattal rendelkező projektmenedzserek vagyunk. 

Tevékenységi terület: 

- ingatlanok 
- fenntartható iskola 
- energiahatékony épületek. 
Mint projektmenedzserek több mint 300 lakást, három iskolát, 100 m2 urbanisztikai területfejlesztést 
és ipari épületeket terveztünk. 

• Ingatlan (lakossági, nem 
lakossági) 

• Építőipar 
• Turizmus-Szálloda 
 

TRAVAGLINI SRL 
Via 260ma Zona Ind.le Basso Marino 
Tel: +39 3357752487, fax: +39 0689280071, e-mail: umbalesi@outlook.it   
Résztvevő: Arch. Umberto Alesi 
Mobil: +39 3357754287, e-mail: umbalesi@outlook.it    
www.travaglinicostruzioni.it 
 
A TRAVAGLINI s.r.l. 1952 óta egyike a műemlékek felújítása terén tevékenykedő legfontosabb olasz 
vállalatoknak. 
. 

• Ingatlan (lakossági, nem 
lakossági) 

• Turizmus-Szálloda 
 

 


