
 

 

 

 

 



 

 

Bemutatkozás 

Cégnév: IMH Szerelőipari Kft. 

Alapítva: 1991 

Ügyvezető: Szabó Ferenc  

Központok: 1223 Budapest, Nagytétényi út 180-196. – Székhely 
2400 Dunaújváros, Kossuth Lajos út 16. – Mérnöki iroda 
2400 Dunaújváros, Verebély László utca 14. – Előgyártó műhely 
2457 Adony, Mátyás Király út 1. – Előgyártó műhely  

Elérhetőségek: +36 25 410 612 
+36 30 946 6711 
office@imhkft.hu 

Fő tevékenységi körünk 

• technológiai csőrendszerek gyártása és helyszíni kivitelezése 
• nyomástartó rendszerek, tartályok gyártása és telepítése 
• gázrendszerek kivitelezése 
• ipari gépek, berendezések szerelése, telepítése, karbantartása 
• acélszerkezetek gyártása, szerelése 
• egyedi gépek gyártása és telepítése 

Főbb kivitelezési területek 

• Papíripar 
• Erőművek 
• Vegyipar 
• Élelmiszeripar 
• Olaj- és gázipar 
• Gyógyszeripar 
• Autóipar 

Az IMH Kft. 1991-ben alakult, magyar tulajdonú cég. Székhelyünk Budapesten, mérnöki irodánk 
Dunaújvárosban található. Előgyártó bázisaink Dunaújvárosban /2000m2/ és Adonyban /800m2/ 
működnek. 
 
Fő tevékenységi területünk Magyarország, emellett Európa számos országában végzünk munkát. 
Németországban, Belgiumban, Ausztriában és Franciaországban is jelen vagyunk. 

Alkalmazottaink létszáma jelenleg: 100-120 fő. 
 

 



 

 

Külföldi referenciák 

BMW Regensburg 06.10-es gyáregység, 30.5 újépítésű karosszéria csarnok /2013/ 

 

- Fűtő-hűtő hőközpont gépészeti-épületgépészet szerelése.  

- Fűtés-hűtés Alap és Ágvezetékek kiépítése. 

- Szociális vizesblokkok kiépítése. 

 

 

BMW Dingolfing 02.40-es gyáregység, 34.0 újépítésű karosszéria csarnok /2013/ 

- Használati vízhálózat és tüzivíz hálózat komplett szerelése. 

- Esővíz,- Szennyvízelvezetés komplett szerelése. 

- Szociális vizesblokkok komplett szerelése. 

Audi Ingolstadt A1,-A30,-A36 karosszéria csarnok /2013/ 

 

- Technológiai fűtés-hűtés, komplett gépészeti szerelése.  

- Szociális blokkok épületgépészeti szerelése. 

 

MAN Augsburg PST25-27-es vizsgáló állomás technológiai gépészete /2015-2016/ 

- Hűtés-fűtés, olaj, üzemanyag, sűrített levegő és vízhálózat csőszerelési munkái. 

 

Telehaus Frankfurt /2016/ 

- Új hűtőgépház komplett hűtési hálózat és hűtési központ szerelése.  

 



 

 

Papíripari referenciák 

Hamburger Hungária Kft. - Dunaújváros /2007-2019/ 

- Nagyméretű (2600x2400) légcsatorna elemek gyártása. 

(Brunnschweiler) 

- DN 250 gőz távvezeték, PM3 gőzfogadó és az új telepítésű PM7 

gőzelosztó közötti technológiai, csőszerelési munkáinak kivitelezése.   

- PM7 üzem – gőz és kondenz vezeték rendszerek technológiai 

csőszerelési munkái. 

- Erőmű fogyasztói közműhíd A – B szakasz acélszerkezet gyártása, 

helyszíni szerelése. 

- DN800 gőz – DN150 kondenz vezeték szerelése. 

- PM7 központi kenőrendszer kiépítése. 

- Biogáz távvezeték kiépítési munkái az üzem és a kazánház között (villamos, irányítástechnika, 

csőszerelés és szigetelés). 

- HH erőmű - HVAC épületgépészeti kivitelezési munkák. 

Hamburger Dunaújváros Kft. - Dunaújváros /2014/ 

- Enyvező prés cseréje. 

- Enyv állomás technológiai csőszerelési munkák. 

- Enyv vezeték fűtőállomás kiépítés és kapcsolódó munkák. 

 

Dunafin Zrt. - Dunaújváros /2010-2023/ 

- 2010-től folyamatos karbantartási munkák kivitelezése. 

- Új pulper technológiai csőszerelési munkái DN15-DN350. 

- 250 m3-es „broke chest” tartály csőszerelése. 

- 250 m3-es „wet broke chest” tartály gyártása és   

csőszerelése. 

Vajda Papír Kft.- Dunaföldvár /2017-2019/ 

- Új papírgyártó üzem technológiai csőszerelési, tartálygyártási és gépszerelési munkái. 



 

 

Erőművi referenciák 

Mátra Erőmű Zrt. - Visonta /2006/ 

 - 4-es és 5-ös blokk fűtésrendszer kivitelezése. 

Kalorcenter Kft. - Székesfehérvár és Budapest /2010/ 

- Székesfehérvári gázmotoros fűtőerőműben: 6 db 

Jenbacher típusú, darabonként 3,041 MW villamos és 

3,101 MW hőteljesítményű gázmotor gépészeti szerelése 

és technológiai csőszerelési munkáinak kivitelezése. 

- Budapesti T-Com székházban tetőtéri hűtőtornyok 

cseréje és kapcsolódó technológiai csőszerelési munkák 

kivitelezése. 

ISD Kokszoló Kft. - Dunaújváros /2013/ 

- Still-Claus üzemi hőcserélők bekötése, DN600-as gerinc vezeték cseréje. 

- 2-es számú öblítővíz vezeték részleges cseréje, DN500. 

MOL Zrt. - Százhalombatta /2016/ 

- DMHCK (HDS üzem) Revam projekt gépészeti szerelési munkák. 

ISD Power Kft. - Dunaújváros /2017-2019/ 

- VII.-VIII. hsz. kazánok mögött húzódó DN2000 méretű 

kohógáz gerincvezeték cseréje.  

- Új kohógáz fáklya emelőgerenda, nyitható fedlap 

gyártása és beépítése. 

- I-IV. hsz. kazánok közötti iszapoló gerincvezeték cseréje. 

- VII. hsz. kazán mögötti kohógáz gerincvezeték javítása. 

 

 

ISD Dunaferr Zrt. - Dunaújváros /2010-2019/ 

- Nagyolvasztómű 2. kohó átépítés – Hűtőlapok bekötése, osztók és a hozzá tartozó elzárók cseréje. 

- 2010-től az Acélműben OKG-130 kazánok membránfalainak rendszeres karbantartása és cseréje. 

- I.-es és II.-es FAM húzóhenger berendezés rendszeres javítási munkái. 

 



 

 

Daimler AG. - Kecskemét /2018-2020/ 

- Energiezentrale HSK Kazánház: Meglévő kazánház bővítése, új 

gőzkazán telepítése, komplett technológiai csőszerelési munkái, DN 15 – 

DN 200 ST 35 acélvezetékek kiépítése. 

- Infrastruktúra kiépítése: Földbe fektetett Isoplus szigetelt acélcsövek 

szerelése, szerelő aknák kialakítása, kazánházi bekötése. DN 100 – DN 

800 átmérőig.  

 

Vegyipari referenciák 

Richter Gedeon Zrt. - Budapest és Dorog /2007/ 

- Törzsgyári hűtőtelep bővítése gépészeti vezetékek szerelése. 

- Növényüzemi tartálypark létesítése, teljes csőrendszer kiépítése és 

a technológiával történő összekötése. 

- Dorogi telephelyén 3500 m3/nap kapacitású ultraszűrő telepen 

saválló 1.4301 acélból XXIV/2 levegőztető medence DN 500-as 

bekötés, kiváltás, megerősítés helyszíni kivitelezése, technológiai 

csőszerelési munkái. 

- Energia Központ Hűtőgépház technológiai szerelési munkái.  

- Csőtartószerkezetek, csőbilincsek gyártási munkái, kapcsolódó 

szakipari munkák (festés, mázolás, állványozás, varratvizsgálat). 

 

Péti Nitrogénművek Zrt. - Pét /2007/ 

- Dolomit pneumatikus anyagszállítás kivitelezési munkái. 

 

AHM Motor Zrt. - AUDI - Győr /2012/ 

- G1-G10 közti olajvezeték kiépítése. 

- G-1, G-10, G-20, G-40 csarnok sűrített levegő, hűtő, hűtött víz és fűtési közegellátások munkáinak 

kivitelezése. 

- V6-V10 fékpadok technológiai vezetékeinek gyártása, szerelése. 



 

 

HUNGRANA Kft. - Szabadegyháza /2011/  

- Konténeres gépkocsi töltő és kapcsolódó technológiai csőszerelési 

munkák kivitelezése. 

- Bioethanol Üzem I-II. ütem bővítéséhez kapcsolódó telepítési és 

technológiai csőszerelési munkák kivitelezése. 

- IN-LINE bekeverés bővítés kapcsolódó telepítési és technológiai 

csőszerelési munkák kivitelezése. 

- Hűtőtornyok cseréje telepítési és technológiai csőszerelési munkák 

kivitelezése. 

 

 

Hankook-Yooyoung Engineering Hungary Kft. - Dunaújváros /2007/ 

- Vulkanizáló gépek technológiai ellátó vezetékeinek és csőalagútjának kiépítése. 

- 78 darab vulkanizáló gép bekötése. 

- Létra feljárók készítése a csőalagútba.  

- 20 darab TBM nyersgumi készítő gép bekötései. 

 

Viterra Növényolajgyártó Kft. - Foktő  /2015-2023/ 

- 030 üzem – Olajrendszer átalakítása.  

- 030-as 050-es üzemekben karbantartási munkák 

kivitelezése. 

- Pelletáló üzemben gőzös palástfűtés kivitelezése.   

- Kondicionáló megszívó csőrendszer részleges cseréje 

DN700, 1.4301. 

- P19407 FOKTŐ NÖVÉNYOLAJ FINOMÍTÁS - OSBL 1-2 

rendszer előgyártás és szerelése. Saválló és szénacél  

csőrendszerek kivitelezése külső csőhidakon és épületekben (DN15 - DN600-ig).  

- Saválló duplikált csőrendszerek kivitelezése külső csőhidakon (DN15 - DN300-ig).  

- P19407-VOP _ ISBL padlócsatorna ürítő vezeték kivitelezése (DN600). 

 



 

 

Pannonia Bio Zrt. - Dunaföldvár /2012-2019/ 

- Karbantartási munkák kivitelezése üzemállási időben. 

- Gőzfejlesztő beépítése, gőz és kondenz rendszer kivitelezése. 

- Vasúti töltő üzemben T-2 jelű tartály leválasztásának csőszerelési munkái /EX/. 

 

Dongwha Electrolyte Hungary Kft. - Sóskút /2021-2023/ 

- Electrolyte üzem komplett gépészeti kivitelezése,  

rozsda mentes és saválló anyagokból. 

- 20 darab rozsdamentes tartály telepítése 10 – 200 m3-ig. 

- Duplafalu technológiai fűtött vezetékek gyártása és  

kiépítése DN15 – DN150 között /PED/. 

- Csőtartó acélszerkezetek gyártása, telepítése. 

- NMP üzem Technológiai szerelése: tartályparki tartályok  

(100 – 300 m3) telepítése. Csőhíd acélszerkezet gyártása, telepítése. Komplett technológiai vezetékek  

szerelése, rozsdamentes és acélcsövekből. Vezetékek hőszigetelése rozsdamentes lemezborítással.  

- Recovery torony komplett telepítési és  

szerelési munkái. Komplett technológiai  

vezetékek szerelése, rozsdamentes és  

acélcsövekből. Vezetékek hőszigetelése  

rozsdamentes lemezborítással.  

 

 

 

 

 



 

 

Élelmiszeripari referenciák 

DREHER Sörgyárak Zrt. - Budapest /2001-2010/ 

- Főzőház új gőz és kondenz vezetékhálózat munkái DN300. A 9-

13.sz. pince komplett saválló csőszerelése, teljes sörvezeték 

kiépítése és a főzőházi saválló rendszerek átépítése, tervezése, 

DN15-DN300-ig. 

-A teljes Ászok-pince, Welhoener pince rekonstrukciója, technológiai 

csőszerelése. 

- Külső és belső saválló csőhíd gyártása, szerelése. 

- PET gépsor CIP rendszer bekötése. 

 - Szén-dioxid rendszer kiépítése. 

 - Palackfejtő üzem új fűtésrendszer kiépítése, szellőzéssel együtt. 

 - 7-es telep palackfejtő csarnokában fűtés – szellőzés technológiai szerelési munkái. 

 - Régi vízlágyító bontási munkálatai illetve új vízlágyító épület technológiai szerelési munkáinak 

kivitelezése. 

Hungarovin Zrt. - Henkell & Söhnlein Hungaria Kft. - Budapest /2001-2006/ 

- Az új Pezsgőüzem teljes kivitelezése, valamint a 

csatlakozó likőrvezeték kiépítésének munkái. (Törley 

Pezsgőgyár)  

- Etyeki Szőlőfeldolgozó üzem automatizálása. (Törley 

Pezsgőgyár) 

- Nagytétényi úti, Vasúti 4-es telepen fekvőtartály tartó 

acélszerkezet gyártása, szerelése. (Törley Pezsgőgyár) 

- Pezsgőtároló és érlelő tartálycsarnok valamint Pezsgő 

kezelő és palackozás előkészítő csarnok technológiai vezetékeinek szerelése. 

HUNGRANA Kft. - Szabadegyháza /1997-2015/ 

- Hűtőrendszer munkáinak kivitelezése, valamint keményítő és cukorüzemének saválló munkái DN15-

től DN400-ig.  

- 1500m3-es saválló tároló tartály gyártása, telepítése, csővezetékeinek kiépítése és szigetelés. 

Törley Pezsgőpincészet Kft. - Budapest /2016/ 

- A-209 számú Törley tartálypark áthelyezése és bővítése.  


