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Az AIR-KONTAKT Kft. budapesti telephelyén befejezésre került az „Merőműszerek beszerzése az
Air-kontakt Kft-nél” című projekt a Széchenyi 2020 program keretében elnyert 70% támogatási
arányú, 6 831 834 forintos európai uniós támogatás segítségével.

Az Air-Kontakt Kft. 1992-ben került megalapításra. A társaság tulajdonosai 100%-ban magyar
magánszemélyek. A társaság fő tevékenysége a 4322'08 TEÁOR szám szerinti Víz-, gáz-, fűtés-,
légkondicionáló-szerelés, melynek keretében, épületgépészeti tervezéssel és kivitelezéssel
foglalkozik. A társaság több évtizedes működése során, több száz projektet valósított meg, melynek
köszönhetően, kialakította állandó megrendelői körét is. Az elmúlt években a társaság éves
forgalmának jelentős részét gyógyszeripari tervezés és kivitelezés adja.
A projekt célja volt, hogy társaság magasabb hozzáadott értékű, magasabb minőségű szolgáltatás
nyújtására legyen képes, melynek köszönhetően, versenyképessége és piaci pozíciója javul. A
magasabb minőségű, nagyobb hozzáadott értékű szolgáltatások a piacon magasabb áron
értékesíthetők, ezáltal a társaság árbevétel növekedést tud elérni. A társaság a projekt keretében,
olyan mérőműszerek beszerzését valósította meg, melyek segítségével pontosan mérhető a
légvesztés. A műszerek beszerzésének, köszönhetően, a társaság új, magasabb hozzáadott értékű
szolgáltatás nyújtására lett képes, ami magasabb árbevétel elérést eredményezi. A projekt keretében
a társaság beszerzett, egy légtömörség mérőt, melynek segítségével, vizsgálni tudja a kisebb
átmérőjű, közületi légtechnikai hálózatok légtömörségét, azaz hogy milyen mértékű légvesztés történik
a hálózatban adott időintervallum alatt. A projekt keretében beszerzésre került még egy, más típusú
légtömörség mérő, melynek segítségével, a táraság a nagyobb átmérőjű, ipari légtechnikai hálózatok
légvesztését tudja vizsgálni. A projekt keretében a társaság komplex mérőbőröndök beszerzését
valósította meg, melyek tartalmaznak minden olyan eszközt, amelyek légcsatorna hálózatok
beszabályozásához szükségesek. A projekt keretében, a társaság beszerzett egy tölcséres
mérőműszert is, amely elszívó és befúvó szerkezetek légmozgásának mérésére alkalmas.
A VEKOP-1.2.6-20-2020-01048 számú projekt a Széchenyi 2020 program keretében, 2021.04.26-én
valósult meg, a 70% támogatási arányú, 6 831 834 forintos európai uniós támogatás segítségével.
A projektről bővebb információt a www.airkontakt.hu oldalon olvashatnak.
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