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szelemenekn

n cinkrétege
n összefüggő
szigeteli a tá

vont vastárgy

009 szabvány

 

Korrozióvé

ww

lyek során a 
zások során a

minden esetb
gőben találh
k ezekben a f

ozatai az épít

evonatot alak

r egyszerűen
mber által 
általában l
óval szembe
környezet k
nyaggal vagy
i korrózióv
met anódna
védő oxidré

et olyan fém
az a korrózi

ció történik, 
y ez a fém fo

védelem kom

a reakciókép

nél hatékony

t visznek fel
ő oxidréteg a
árgyat. Ha a c
yat. 

y követelmé

édelem ,Bevo

ww.flamstop

 fémek felüle
az adott fém

ben a neme
ható vízpárá
folyamatokb

tőiparban jel

kítunk ki a f

n le is festh
meghatáro

eggazdaságo
en. 
káros hatása
y zománccal 
védelem sz
ak kapcsoljuk
éteget. 

mmel védjük,
ióvédelmi el
tehát ez les

og átadni a k

mbinációja

pesebb fémm

y módja a ko

a vas felület
alakul ki, am
cinkbevonat

nyeinek telje

onattechnika

p.hu 

etéről kiindu
felület roncs

sgázszerkeze
ával reakció
ban oxidálód

llemzők szer

ém felületén

hetjük külön
ozott módo
osabb acé

aitól úgy véd
vonjuk be.

zempontjábó
k és azt ele

, amely reakc
járás, amely

sz a katód. A
atódnak elek

mel, azaz hor

orrózió elleni

tére. A cink (
ely a csapad
megsérül, a

esítéséről, ez

a,Tűzállósági 

uló és a féme
solódik. 

et elérése, í
óba lépnek 
nak, elektron

int: 

n, ami csak a

nböző 1k-s 
on. Ez a 
lszerkezeti 

djük, hogy 

ól passzív 
ektrolizálva 

cióképesebb
ynek során a
z anód az a 
ktronokat.  

ganyzással lá

 védelemnek

= horgany) ö
dékvíz és a le
kkor is a véd

z az ISO 1047

i határérték E

ek belseje fe

így a fémek 
és így alac

nt adnak le. 

addig véd, a

vagy 2 K-s 

b (elektródpo
a védendő fé
fém lesz, am

átják el 

k a horganyz

önmagában v
evegőben lev
dőfém fog ox

74 

E30-E240 

lé haladó 

idővel a 
csonyabb 
 

amíg meg 

bevonat 

otenciálja 
ém azt az 
melyiknek 

zás. 

védelmet 
vő oxigén 
xidálódni, 
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3. FE
Megprób
kimaradh

Ebben az 

Az általu
koszolódn
füstelveze

E

Á

-

-
c

Ergonóm

Tűzvéde
valamint

DIN 182

Típusok:

a) D

Jellemző
kombiná

Általába

Azonban

 
Szerkeze

Alumíniu
polikarb

vtg. 10- 

10 mm /

 

LÜLVILÁ
bálunk rövid k
hattak az Önt 

esetben vagy

unk forgalmaz
nak és időt áll
ető, szellőztet

Egyedileg ad
veszünk – igé

Általános ter

- természete
nyári melegb
üzemeltetés

- gravitációs
célból 

miai igény : te

elem: OTSZ s
t 

232-3, EN 12

: 

Donga vagy 

ője szerint k
álható ergon

n 1,50 m- ak

n az anyagve

et:  

um, polikar
onátlapból  

16 mm, küls

/ 2 héjú (1 bo

ÁGÍTÓK, H
kivonatos tájé

leginkább érin

y ajánlatkérés

zott és kivitele
lóbbak, több f
tő funkció) 

dunk árakat
ény szerint –

rvezési szem

es fény (me
ben hátrány

si költségeket

s vagy term

ermészetes f

szabvány elő

2101-2 und

sáv jellegű f

eskenyebb s
ómiai szellőz

kár 6,00 m sz

szteség miat

rbonát , v

ő héj időjárá

ordás)   u = 3

ww

HŐ- ÉS FÜ
koztatást adn
ntő területek 

 céljából fordu

ezett felülvilá
funkcióval is re

t a mennyis
– a tervezésb

pontok: 

egvilágítással
y jelenthet (k
t is figyelem

észetes füst

fényt adó be

őírásai szerin

 VdS irányle

felülvilágítók

szélességhez
ztetéssel, füs

zélességben 

tt 2,00 m ala

valamint eg

ásvédő coext

3,1 W/m2 * k;

ww.flamstop

ÜSTELVE
ni a felülvilág
a téma nagys

uljon a Flamst

ágítók ki vann
rendelkeznek a

ség és a sp
ben, hatósági

l energiát sp
klíma - hűtés
be vett kom

telvezetés m

evilágító felü

nt szükséges

evei szerint

k 

z tetszőleges
stelvezetésse

is választhat

atti tervezése

gyedi igény

trudalt réteg

;

p.hu 

EZETŐK, 
ítók és füstelv

ságából fakad

top Kft-hez, ko

nak emelve ú
a bevilágító tu

pecifikumok f
i egyeztetése

pórolunk me
s), emiatt op
binációt vála

méretezés ala

let; szellőzte

s méretezés 

 

sen választh
el. 

tó. 

e nem gazdas

yek szerint

ggel van ellát

10 mm / 4 

EGYÉB B
vezetők téma

dóan. 

ollégáink állna

n. lábazattal 
ulajdonságon f

figyelembe 
ekben is. 

eg), de a na
ptimalizáljuk
asztjuk 

apján és sze

etés, mint erg

alapján a fe

ató hossz tá

ságos. 

t. Ívesre h

va,  

héjú   2,5 W 

BEVILÁGÍ
akörben. Enne

ak rendelkezé

a tető síkből
felül (tűzvéde

vétele melle

agyobb felm
k a leggazdas

ellőztetés er

gonómiai fun

elület megh

ársítható, in

 

hajlított tö

 / m2 * k 

ÍTÓK 
ek ellenére 

ésre. 

l, így nem 
elmi hő- és 

ett, részt 

melegedés 
ságosabb 

rgonómia 

nkció 

atározás, 

tegráltan 

bbrétegű 



11 

Tulajdon

- 

- 
- 
- 
- 
- 

Donga v

Nyílószá

cv = 0,7

 

1,98 m -

1,98 * 1

1,98 * 2

1,98 * 2

b) P

Jellemző
Integrált

Szerkeze

Alumíniu
hajlított 
az időjá
szemben
melegge

nságok:  

 fény áter
 
max. hasz
tűzállósá
ütésállós
Hóteher 
Széltehe

vagy Sáv fel

árny hő-és f

-es értékke

-6,00 m szé

1,10 m (Aw 

2,30 m (Aw 

2,50 m (Aw 

Pontszerű va

ően szöglete
tan kombiná

et:  

um, polikarb
( sík jellegű

árás védelem
n opál színn
el szemben. 

resztőképess

ználati hőmé
ági fokozat (
ság DIN 180
2 kN-ig, ma
r 0,8 kN / m

ülvilágítókn

füstelvezető

el Aw értéke

éles donga f

= 1,525 m2)

= 3,188 m2)

= 3,465 m2)

agy Kupola f

es méretű 
lható ergonó

bonát , vala
) többrétegű

m optimalizá
nel rendelhe

ww

ség 76–80 
50–60

érséklet :115
( tűzveszély

032 szerint: 
agasabb teh

m2-ig 

nál 

ő vagy szellő

ek a mérete

felülvilágító

)  

) 

) 

felülvilágítók

80 * 80 cm-
ómiai szellőz

amint egyed
ű polikarbon
álásához coe
ető, mely m

ww.flamstop

 % víztiszta p
 % opál színű

5 °C 
yességi oszt

labdadobá
her egyedi f

őztető (elek

ek függvény

nál: 

k: 

200–250 c
ztetéssel, füs

i igények sz
nátlapból . A 
extrudált vé

még elegend

F

p.hu 

polikarbonát
ű polikarbon

ály) DIN 410
s biztos hok
felárral 

ktromotorra

ében: 

1,50
felü

1,50

1,50

cm különbö
stelvezetésse

zerint lehet 
polikarboná

édőréteggel 
ő természet

Felülvilágítók

 
át 

02 szerint : 
ki korongra 

al vagy pne

0 m széles d
ülvilágítónál

0 * 1,10 m (

0 * 2,30 m (

öző méretta
el. 

acryl héjaz
átlap 10-16-2

van ellátva
tes fény me

k, hő- és füst

B2 
is 

umatikus): 

donga 
l: 

(Aw = 1,155

(Aw = 2,415

artományban

at is. Enyhé
20 mm vtg, 

a. A hő véd
ellett véd a

elvezetés 

 

 

5 m2) 

5 m2) 

 

n létezik. 

én ívesre  
külső héj 

delemmel 
 sugárzó 
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POLIKAR

 
 
hőátboc
fény áte
- víztiszt
- opál po
max. has
tűzállós
(tűzvesz
DIN 410
ütésálló
Hótehe
Széltehe
 
Integrál

Nyílásm

 

 

RBONÁT tula

sátási ténye
resztő képes
a polikarbon

olikarbonát 
sználati hőm
sági fokozat
zélyességi o
02 szerint: 
óság DIN 18
r 
er 

lható hő-és

méretek: cv 

Eg

 

ajdonságok: 

ző u= 
sség  
nát 

mérséklet 
 

osztály)  

032 szerint 

s füstelveze

= 0,75-ös é

yszárnyú 

 

ww

10mm
2 héjú (1 b

3,1 W / m

 80 %
 60 %

B1

ető vagy sze

rtékkel Aw

ww.flamstop

 

m 
bordás)
m2 * k

%
%

labdado

ellőztető (el

értékek a m

p.hu 

16mm
5 héjú (4 b

1,8 W / m

69%
45%

115 °

B2

obás-biztos 
2 kN

0,8 kN /

lektromoto

méretek füg

Duplas

 

m
bordás)
m2 * k

%
%

C 

hoki korong
N 
m2-ig 

orral vagy p

ggvényében

zárnyú 

20mm
6 héjú (5 b
1,67 W / m

58 %
42 %

B2 

gra is 

neumatiku

n: 

m 
ordás) 
m2 * k 

% 
% 

s):  
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3.1. Fü
a) Grav
b) Mes
 
Gyakorla
jogszabá

A haték
személye
bevásárl
épületbe

A füstm
épületsz
látható a

a) Grav

A füstel
Anlage r
biztosíto

füstelvez
égésgázo

Minden o
alapterül

A berend

a) a
b) a
c) a
d) a

Elemei: 
1. Mag
2. Leve
3. Vezé
4. Indít
5. Füst

kedv
 
3.2. H
A legnag
csarnok é
 
A hatéko
Tökéletes
tűzszárm
A kémén
megvezet
a közvete
Kialakul a
felében a
Késlelteti

üstelvezet
vitációs vagy
sterséges aza

ati alkalmazá
ály, erősen ja

kony hő-és f
ek biztonság
ló központb
en. 

entes leveg
zerkezetet, m
a tűz fészke, 

vitációs vag

vezetőket a
rövidítésből)

ott a füstelve

zető: olyan 
oknak a szab

olyan csarno
ete a 800 m2-

dezés felada

a menekülés
az épületsze
a füst és égé
a gyors és bi

ga a Hő és fü
egőutánpótló
érlés, szállító
tási eszköz (a
tkötény vag
vezően keze

ő- és füst
gyobb hatását
épületek alsó 

ony hő- és füst
sebb égés, ez
azékokat a sz
yhatással erő
ti a tűz terjed

ett tűzterjedés
a helyiség als

a füstmentes l
i a „flash-over

tők 
y természete
az gépészeti

ása a különbö
avaslott az al

füstelvezeté
gosan ki tud
an, ahol tö

őréteg kiala
mely alapján 

ezáltal célirá

gy természe

a német rag
) - nak is ne
ezetés. 

szerkezet, 
badba való ki

k épületnél k
-t, számított b

ta tűz alkalm

si utak füstm
rkezetek és 

ésgázok okoz
ztonságos tű

üstelvezető b
ó felület, me
óvezeték (ele
automatikus

gy azt helye
lni tudja 

elvezetés
t a tűzoltói m
fele füstment

telvezetés elő
záltal a tűzsz
abadba a tető
ős levegő (szé
dési irányát, e
st). 
só részén (a 
evegőréteg (é

r” és így a telje

ww

es füstelveze
i 

öző kísérlete
kalmazás a k

ssel kialakul
dnak menek
bb ezer oly

kulásának to
fel tudja mé

ányosan ham

etes füstelv

gadványnévb
evezik. Önm

amely nyit
iáramlását te

kötelező (köz
belmagassága 

mával 

entességéne
berendezése
ta károk csö
űzoltói beava

berendezés fe
ely kapu ajtó 
ektromos v p
s, kézi) 
ettesítő olya

 hatása az
mentési mun
tesen tartható

őnyei csarnok
ármazékok cs
őnyílásokon ke
él) áramlatot i
záltal az olda

füstkötény fa
életvédelem, b
es égés, lángb

ww.flamstop

etés 

eken kereszt
következők m

l a füstmen
külni. Ennek
yan ember i

ovábbi jelen
érni, hogy biz
mar meg lehe

vezetés 

ből általános
magában nem

tott állapotb
ermészetes ú

zösségi, ipari, 
a 3,6 m-t me

ek biztosítás
ek védelme;
kkentése; 

atkozás előse

elülvilágítób
vagy ablak l

pneumatikus

an elem, m

z épületek
nkálatokban a
ó 

k épületekben
sökkennek a 
eresztül. 
idéz elő függő
l irányú tűzte

al alatti térrés
biztonságos é

ba borulás kia

F

p.hu 

ül azt mutatj
miatt: 

ntes levegőr
k kiemelt sze
s lehet ben

ntősége, hog
ztonságos-e 
et kezdeni a 

san NRA, RW
m, csak a le

ban lehetőv
úton. 

mezőgazdas
ghaladja 

a; 

egítése. 

a integrálva,
ehet. 

s rendszer) 

mely a füst 

ken belül
azáltal fejti k

n: 
helyiségen b

őleges (az elv
rjedést minim

sz) min. a csa
és hatékony tű
lakulását. 

Felülvilágítók

ja , hogy függ

éteg. Ezálta
erepe lehet 
t, akinek ni

gy a beavatk
az épületen 
tűz oltását. 

WA (Rauch 
evegő utánp

vé teszi a 

ági és raktár 

, megadott g

terjedési d

i, hogy a 

belül. Elvezeti

vezető kupola
málisra csökke

arnok számítá
űzoltói beavat

k, hő- és füst

ggetlenül attó

l a bent ta
egy csarno

incs helyism

kozó tűzoltó
belüli oltás, 

und Waerm
pótlás (húzat

füstnek és 

r jellegű), am

gyári Aw érté

depressziós 

i a melegebb

a irányába) irá
enti (lényeges

ási belmagass
tkozás), 

elvezetés 

ól mit ír a 

rtózkodó 
ok jellegű 
merete az 

ó látja az 
valamint 

meabzugs 
t) esetén 

a forró 

melynek az 

ékkel 

görbéjét 

b termikus 

ányban és 
en lassítja 

ságának a 



14 

3.3. Fü
A kötény
együtt A1

Kötényfa
épületsze
átterjedé

Számítási
pontja kö

Füstment
füstment

Füstréteg

Megprób
az Önt leg

Ebben az
rendelkez

Statikus 
készülhet

 

 

Anyaga:
keresztü

 

 

 

üstkötény
yfal anyaga leg
1 tűzvédelmi o

al: a tetőfö
erkezet, ame
ését. 

i belmagasság
özötti szakasz 

tes levegőrét
tesnek kell len

g vastagsága (

bálunk rövid ki
ginkább érintő

z esetben va
zésre. 

kötényfalak:
t 

 Nem éghe
ül roncsolás m

y falak, mo
galább B tűzv
osztályú legye

dém vagy a
ly korlátozza 

g (H): a padló
felezőpontja 

teg (h): a pa
nnie. 

Ef): a számítá

ivonatos tájék
ő területek a t

agy ajánlatké

: Panelből, k

tő üvegszál 
mentesen ell

 

ww

obil füstkö
védelmi osztá
en. 

a fedélhéjaza
a füstnek é

ószint és a tet
közötti távols

adlószint fölö

si belmagassá

koztatást adni
téma méretéb

érés céljából 

artonból, tar

Autom

erősítésű s
lenáll a hőha

ww.flamstop

ötények
lyú és E 30 tű

at alatti tér
és a forró ég

tőfödém vagy
ság m-ben me

ötti azon légt

ág és a füstme

i a füstkötény
ből fakadóan.

nyugodtan f

rtóvázból és 

 
matikus füstköt

 

szövetből ké
atásnak. 

p.hu 

űzállósági hat

ben meghatá
gésgázoknak 

y a fedélhéjaz
egadva. 

tér magasság

entes levegőré

y falak témakö

forduljon a F

ásványgyapo

tény fal 

észül és 600

tárértékű, vag

ározott mért
a szomszédo

at legalacsony

ga m-ben, am

éteg közötti k

örben. Ennek e

Flamstop Kft-

t kitöltő any

0 °C hőmérs

gy a rögzítő e

tékig benyúl
os füstszakasz

yabb és legm

melynek a tű

különbség. 

ellenére kima

-hez, kollégái

yagok kombin

sékleten 120

lemeivel 

ó olyan 
zba való 

magasabb 

űz során 

aradhattak 

ink állnak 

nációjából 

 

0 percen 
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4. GÉ
HA

Megprób
kimaradh

Ebben az 

 

 
 

 

ÉPÉSZETI
ATÁROK 
bálunk rövid k
hattak az Önt 

esetben vagy

, ELEKTR
TŰZSZAK

kivonatos tájé
leginkább érin

y ajánlatkérés

ww

ROMOS 
KASZOLÁ
ékoztatást adn
ntő területek 

 céljából fordu

 

ww.flamstop

ÉS EGYÉ
ÁSA, MA
ni a lezárás, t
a téma nagys

uljon a Flamst

Tűzszak

p.hu 

ÉB ÁTVEZ
NDZSETT
tűzszakasz át
ságából fakad

top Kft-hez, ko

asz határok, 

ZETÉSEK,
TA, TÖM
vezetés téma

dóan. 

ollégáink állna

 átvezetések

, TŰZSZA
MÍTŐK 

akörben. Enne

ak rendelkezé

 

k lezárása 

AKASZ 

ek ellenére 

ésre. 

 



16 

 

 

 

 

wwww.flamstopp.hu 
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5. TŰ
Ajánlatké

 

1. A
b
a
b
c
d
e

f
 
 

 
 

 
 

 

ŰZJELZŐK
érés céljából fo

A berendez
biztosítani: 
a) a tűz kora
b) a jelzést m
c) azt késed
d) legyen ér
e) szükség e

berendez
f) azonnal é

K, RIASZT
forduljon a FLA

zés tervezé

ai szakaszában
megbízhatóan

delem nélkül e
rzéketlen mind
esetén végezz
zések, eszközö
és egyértelmű

 

ww

TÓK, GYE
AMSTOP Kft-h

ése, kivitele

n jelezzen, 
n továbbítsa,
egyértelmű fig
dazokra a beh
e el a kiürítés

ök vezérlését,
űen jelezze a b

Tűzjelzők, 

ww.flamstop

ENGEÁRA
hez, kollégáink

 

ezése és üz

gyelemfelhívó
hatásokra, am
st segítő, a tűz

berendezés m

 

riasztók gye

p.hu 

AM KOM
k állnak rende

zemeltetése

ó tűzriasztás fo
melyekre nem 
z terjedését gá

eghibásodásá

engeáramú k
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k, mellékhely

Egyedi kivite

lcos tűzgátló
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p biztonságo
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n túlnyom
l történő 
nül, csak a 
érkező ind
nklerrendsz

se után nedv
sa után meg

ww

EK, OLTÓ
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g, míg a spr

 

A 
kio
be
A 
ren
Elő
es
tév
alk
ele

 
 

 

ww

ernek, hog
vízkár. Jól a

technológ
l, vagy olya
ológiák, pl.
ható. "Üzem
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l érkező in
n kezdődi
, nem kezdi
érkezik be 
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űtőhatását,
bekeverés 

ületén is el

soló anyag

 poroltók 

erületen 
ő olyan 
atásának 
yen ún.: 

történő 
, mint a 
miatt a 
terül és 

gok, pl.: 

 



24 

7.3 Po

 
7.4 E

Példák 

 

roltók 

Egyéb Olt

tömlős rend

tóvíz bere

dszerre 

 

ww

ndezések,

ww.flamstop

, szerelvé

p.hu 

nyek 

 

 



25 

7.5 Töm

 

7.6 Szá

 

mlők, tűzc

árazvezeté

csapok, su

ék-és betá

 

ww

ugárcsöve

ápszekrén

Oltó

ww.flamstop

ek 

nyek, gyűj

óberendezése

p.hu 

jtők, osztó

ek,oltóvíz,fal

ók 

li tűzcsapok, poroltók 

 

 



26 

 

 

 

 

 

7.7 Föl

 

 

 

 

ld feletti ttűzcsap, fö

 

ww

öld alatti s

ww.flamstop

szerelvén

p.hu 

yek 

 

 



 

27 

 

II. T
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Tűzvéde
 
Engedé
költségm
 
Fentiek
tanúsítv
 
Megvaló
használ
 
 
 
 

Egyedi t
rendelkez

Tűzvéde

kérés céljáb

elmi terv ké

lyezési és/
megtakarítá

kel párhuza
vány ügyint

ósulásig tű
atbavételi m

tájékoztatás, 
zésre.

elmi ter

ból forduljon

észítése, elv

/vagy kivite
ások keresé

amosan szü
ézések 

űzvédelem 
megszerzés

pontosabb a

 

ww

rvezés

n a FLAMST

vi engedélye

eli terv tűz
ése. 

ükséges hat

nyomon 
e érdekébe

ajánlatkérés 

Oltó

ww.flamstop

TOP Kft-hez,

ezési, enged

zvédelmi s

tósági egyez

követése, 
en 

céljából ford

óberendezése

p.hu 

 kollégáink 

délyezési, ki

zakfelügyel

ztetések: O

kontrollálá

duljon a FLA

ek,oltóvíz,fal

állnak rend

iviteli terv. 

et módosít

OKF, Tűzoltó

sa, sikeres

AMSTOP Kft-h

li tűzcsapok,

delkezésre. 

tások egye

óság, ÉMI, v

s tűzoltó 

hez, kollégái

 poroltók 

eztetése, 

valamint 

hatósági 

 

nk állnak 



28

 

 

8 

(tűzjellző, -oltó
felü

óberende
ülvilágító

ww

Refere

ezés, kor
ó, kapu é

 
Aiport

ww.flamstop

nciák: ép

rrózióvéd
és egyéb 

t-Skycourt, Fe

p.hu 

pületek 

delem, a
tevéken

erihegy 

cél tűzgá
nységeink

 

Mercedes, K
 

 

átló bevo
kre) 

Kecskemét 

onatok 

 



 

ww

Corvinus

BO

Bi

ww.flamstop

s Egyetem, B

OSAL, Kecskem

odiesel, Gön

p.hu 

Budapest 

mét 

nyű 

 

 

 

Referenc

2

ciák 

9 



300 

Nyug

ww

gdíjas Otthon

EGB

ww.flamstop

n, Budapest X

 

BP Volánbusz

p.hu 

XI.ker  Bikszá

z,Fót 

ádi út 
 

 



 

ww

Aren

Hungexp

Sportcsarn

ww.flamstop

a Plaza, Bud

po ,Forum, B

nok, Hódmez

p.hu 

dapest 

Budapest 

zővásárhely

 

 

 

Referenc

3

ciák 

1 



32

 
 

 
 

 
 

 
 

 

2 

ALL

Operaház , 

Thália Szín

LE Bevásárló 

Széchenyi E

Oslo (Norvég

nház ,Budape

Központ, Bu

Egyetem, Gy

ww

gia) 

est 

udapest

yőr 

ww.flamstop

 

 

 

 

p.hu 

Cont

Mer

Skaelskor 

ti Tech( Cont

Tétényi 

rcedes szalon

r (Dánia 

tinental),Mak

Panel 

n ,Békéscsab

kó 

ba 

 

 

  



 

 
 

 

 
 

 

 
 

Cs

Budapest, N

Csillagkert La

BME ,

Re

Nyugdíjas Ott

kópark, Buda

Budapest 

eferenciá

ww

thon 

apest 

ák csarno

ww.flamstop

 

 

 

ok műhe

p.hu 

Hét

ly festés

Budaörs,Csa

vezér Lakópa

Audi ,G

si munká

aládi ház 

ark, Budapes

Győr 

ira 

Referenc

3

st 

ciák 

3 

 

 

 



34

 

 

4 

wwww.flamstop

 

p.hu 

 

 

 



 

 

wwww.flamstop

 

 

p.hu 

Referenc

3

 

 

ciák 

5 



36

 
 

 
 

 
 

 
 

6 

MO

Hankook,

Pogány P

Sárvár T

M Bevásárló

 Dunaújváro

Pécs  ,Reptér

Termálfürdő 

ó Központ, Bu

ww

os 

r 

udapest

ww.flamstop

 

 

 

 

p.hu 

Borso

TEVA

Samsung

odchem, Göd

ELTE, Bud

A Gyógyszerg

g, Göd 

döllő Ipari Pa

dapest 

gyár,Debrece

ark 

en 

 



 

 

 

 

 

BMW Rack, Székesfehér

ww

rvár 

Agrog

ww.flamstop

gate, Herceg

p.hu 

halom 

Market Central, Vec

Referenc

3

csés 

 

ciák 

7 

 



38

 
 

 
 

8 

Győr,  

Balatonb

Ipari csarno

oglár, Elektr

ww

SO

k 

rovill 

ww.flamstop

OTE, Budape

 

p.hu 

est 

Szigets

Br

szentmiklós,  

idgestone,Ta

 Ipari csarno

atabánya 

 

 
ok 

 



 

 
 Kaposvár usszoda Termá

Aka

ww

M

álfürdő 

adémia Park 

ww.flamstop

MNB, Budape

Officium Iro

p.hu 

est 

O

daház, Buda

Oxigen Welln

 
pest

ness, Budape

Referenc

3

 

 
est 

ciák 

9 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


