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A Genex VA Genex Váállalkozllalkozáás s éés s BefektetBefektetéésszervezsszervezőő ZrtZrt. 13 . 13 
ééves szakmai mves szakmai múúlttal a kllttal a klíímatechnika piacmatechnika piacáánn
Dinamikusan nDinamikusan nöövekvvekvőő ccéégcsoportunk gcsoportunk éévek vek óóta ta 
piacvezetpiacvezetőő szerepet tszerepet töölt be a llt be a léégkondiciongkondicionáállóó
berendezberendezéések forgalmazsek forgalmazáássáávalval--szervizelszervizeléésséével vel 
foglalkozfoglalkozóó hazai chazai céégek kgek köözzöötttt
Szakembereink 10Szakembereink 10--15 15 ééves szakmai tapasztalattal ves szakmai tapasztalattal 
rendelkeznekrendelkeznek
Nagy hangsNagy hangsúúlyt fektetlyt fektetüünk a folyamatos szakirnk a folyamatos szakiráánynyúú
szakkszakkéépzpzéésre sre -- VezetVezetőő szerelszerelőőink kivink kivéétel ntel néélklküül l -- az az 
1996. janu1996. januáár 1r 1--ttőől kl kööteleztelezőő -- zzööldkldkáártyrtyáával val 
rendelkeznekrendelkeznek
MagyarorszMagyarorszáágon jelenleg hgon jelenleg héét kirendeltst kirendeltsééggüünk nk 
mműűkköödik: dik: Debrecenben, Miskolcon, PDebrecenben, Miskolcon, Péécsett, Szegeden, Sopronban, csett, Szegeden, Sopronban, 
Szolnokon Szolnokon éés Veszprs Veszpréémben.mben.



A GENEX csoport megalakulA GENEX csoport megalakuláásakor bevezette, sakor bevezette, éés azs azóóta ta 
sikeresen alkalmazza az:  sikeresen alkalmazza az:  
MSZ EN ISO 9001:2001 MSZ EN ISO 14001:1997MSZ EN ISO 9001:2001 MSZ EN ISO 14001:1997

 
szabvszabváány ny 

szerinti minszerinti minőősséégbiztosgbiztosííttáási rendszert.si rendszert.

MINMINŐŐSSÉÉGPOLITIKGPOLITIKÁÁNK FNK FŐŐBB IRBB IRÁÁNYELVEINK:NYELVEINK:
AA minminőősséégbiztosgbiztosííttáás vs váállalkozllalkozáási stratsi stratéégigiáánk elvnk elváálaszthatatlan laszthatatlan 
rréésze, sze, éés s íígy minden irgy minden iráánynyííttáási szinten vezetsi szinten vezetőői feladat.i feladat.
Minden kollMinden kollééggáánk felelnk felelőős munks munkáájjáának sznak szíínvonalnvonaláéáért.rt.
AA rendszeres tovrendszeres továábbkbbkéépzpzéés javs javíítja a mintja a minőősséégtudatot.gtudatot.
AA vevvevőői eli eléégedettsgedettsééget jget jóó termterméékekkel kekkel éés vevs vevőőbarbaráát t 
szolgszolgááltatltatáásokkal akarjuk elsokkal akarjuk eléérni.rni.
AA minminőőssééget megalkotjget megalkotjáák, elk, előőáállllíítjtjáák, k, éés nem vizsgs nem vizsgááljljáák. k. 



KKÖÖRNYEZETVRNYEZETVÉÉDELMIPOLITIKA (DELMIPOLITIKA (MSZ EN ISO 14001:1997)MSZ EN ISO 14001:1997)
a ka köörnyezetvrnyezetvéédelmi jogi delmi jogi éés egys egyééb elvb elváárráások betartsok betartáássáán tn túúlmenlmenőően en 

ttöörekszrekszüünk:nk:
elkelköötelezztelezzüük magunkat a kk magunkat a köörnyezet szennyezrnyezet szennyezéés megels megelőőzzéésséére, re, 
a vesza veszéélyes hulladlyes hulladéékok szakszerkok szakszerűű kezelkezeléésséére (hre (hűűttőőkköözeg zeg 
lefejtlefejtéése, elhasznse, elhasznáállóódott szdott szűűrrőők kezelk kezeléése, stb.) illetve annak se, stb.) illetve annak 
áártalmatlanrtalmatlanííttáássáárara
energiatakarenergiatakaréékos hkos hűűttééss--ffűűttéésresre
megmegúújuljulóó energienergiáák hasznosk hasznosííttáássáára. ra. 

FFőő
 

tevtevéékenyskenysééggüünknk::
--

 
Kereskedelem, Kereskedelem, éértrtéékeskesííttééss

--
 

LakossLakossáági gi éés ks köözzüületi igleti igéények terveznyek tervezééststőől a gl a géépbeszerzpbeszerzéésen sen áát t 
egegéészen a kivitelezszen a kivitelezéésig, karbantartsig, karbantartáásig, sig, üüzemeltetzemeltetéésig, sig, 
hibajavhibajavííttáásigsig

--
 

Komplett Komplett ééppüületgletgééppéészeti, szeti, éés kls klíímatechnikai feladatok elvmatechnikai feladatok elvéégzgzéésese
--

 
20092009--ttőől pedig l pedig úúj beruhj beruháázzáásunkkal msunkkal máár gyr gyáártrtáással is!ssal is!







KKÖÖZZÖÖSEN TEGYSEN TEGYÜÜNK AZNK AZÉÉRT, HOGY RT, HOGY 
FFÖÖLDLDÜÜNK MNK MÉÉG SOKG SOKÁÁIG IG ÉÉLHETLHETŐŐ

 LAKLAKÓÓHELYHELYÜÜNK MARADHASSON !NK MARADHASSON !
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