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RÓLUNK

■      A Kesztyűs Villanyszerelési Bt. mögött 20 év szakmai tapasztalat, stabil működés 
és folyamatos növekedés áll. Fő tevékenységünk kezdetben villanyszerelés volt, 
majd a földkábel rendszerek kiépítése után, az elektromos fűtés és napelem 
rendszerek kivitelezésével bővültünk.

■  Cégalapításunk óta folyamatosan bővítettük gépparkunkat, így ma már 
műszakilag magas színvonalú háttérrel és munkaerővel állunk ügyfeleink 
rendelkezésére.

■  Kivitelezési munkáinkat a mindenkori villamos szabványoknak, jogszabályoknak 
és rendeleteknek megfelelően végezzük.

■  Cégünk a felhasznált anyagok minőségére nagy hangsúlyt fektetve, csak 
minősített termékeket alkalmaz és épít be.

■   A minőségen túl a gyors és hatékony problémamegoldásban is igyekszünk 
kiemelkedni versenytársaink közül.
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Rólunk

Kábelgyártóktól közvetlen anyagbeszerzés, napi szintű ellátással.

• A Proxima Elektro Kft. 2009-ben alakult, magyar tulajdonú vállalkozás, a Nadie
Group tagja. 

• Fő tevékenységünk az épület-villanyszerelés.

• Cégalapításunk óta, az elmúlt majd 11 év során folyamatosan bővítettük 
gépparkunkat, szolgáltatásaink körét, így ma már műszakilag magas színvonalú 
háttérrel állunk ügyfeleink rendelkezésére. 

• Tevékenységünk során az általunk végzett minőségi munka, és a vállalt garancia volt 
az, mely a céget piacvezető tényezővé tette a térségben. 

• Mindig nagy hangsúlyt fektettünk a dolgozók képzésére és megbecsülésére.

• Cégünk a felhasznált anyagok, eszközök jó minőségére nagy hangsúlyt fektetve, 
minősített termékeket alkalmaz, épít be.

Piacvezető beszállítóink

TELJES KÖRŰ VILLANYSZERELÉSI SZOLGÁLTATÁS A BALATON TÉRSÉGÉBEN



SZOLGÁLTATÁSAINK

■  Komplett villamos kivitelezés, épületvillamosság: szállodák, kempingek, üzletházak, 
szociális és kommunális létesítmények, lakóházak és egyéb funkciójú létesítmények teljes 
villamos kivitelezése, villanyszerelése.

■  Teljes körű földkábel rendszerek kiépítése földmunkagéppel, földkábelszakadás pontos 
kimérése kábelmérő autóval.

■  Alállomások-, trafóházak- és szünetmentes hálózatok létesítése. Kis és középfeszültségű 
méréstechnika és közvilágítás.

■   Földelő rendszerek és EPH hálózatok kiépítése.

■   Elektromos fűtésrendszerek teljes körű kivitelezése azonnali szereléssel.  Elektromos vagy 
infra fűtőpanelek és hőtárolós kályhák forgalmazása és értékesítése

■   Napelemrendszerek telepítése

■   Klímatelepítés és szerelés

■   Riasztórendszerek és kameratechnika kiépítése



FÖLDKÁBEL RENDSZEREK

Vállaljuk földkábeles villamos hálózatok teljes körű kivitelezését és transzformátor 
állomások, valamint elosztó berendezések telepítését. Földkábel rendszerek kiépítése 
földmunkagéppel történik, ill. a földkábelszakadás pontos kimérését kábelmérő autóval 
végezzük. Vállaljuk továbbá a földkábeles elosztószekrények cseréjét. 

A földkábelek telepítését a terveknek megfelelően, a megrendelővel folyamatosan 
egyeztetve, a környezeti tényezőket figyelembe véve, megfelelő mélységben az 
előírásokank megfelelő időjárásálló védőcsőben helyezzük el. 

Továbbá vállaljuk:

• díszvilágítási 
• térvilágítási 
• parkvilágítási
• közvilágítási 

villamos hálózatok kiépítését, korszerűsítését és karbantartási munkálatait.



ELEKTROMOS FŰTÉS

Teljeskörűen vállaljuk lakóépületek, nyaralók, apartmanházak, üzltetek elektromos fűtési rendszerének kiépítését. Felhasznált és 
beépített készülékeink csak megbízható, ellenőrzött európai gyátróktól származnak, melyek megfelelnek az új európai ErP (energia 
hatékonyság) rendeletnek. 

Az általunk forgalmazott elektromos radiátorok IP24 érintés védelemmel rendelkeznek és digitális vezérlőpanellel valamint 
beépített termosztáttal szabályozhatóak. Modern és energiatakarékos paneleink 
megtekinthetők bemutatótermünkben, melyeket helyszíni szerelés nélkül is
megvásárolhatnak tőlük.

■  ELEKTROMOS FŰTŐTESTEK (norvég fűtőpanel, törölközőszárító, fali fűtőventillátor)

■  INFRA FŰTÉS (fali infrapanel, mobil infrapanel, mennyezetfűtés)

■  ELEKTROMOS PADLÓFŰTÉS

■  ELEKTROMOS FŰTŐTESTEK

■  HŐTÁROLÓS KÁLYHÁK



NAPELEM RENDSZEREK

KLÍMA TELEPÍTÉS

Cégünk napelem rendszerek kivitelezésével, telepítésével foglalkozik: 
beszerezzük
■  a napelemet,
■  a napelemhez tartozó speciális tartószerkezetet,
■ a napelem rendszer teljesítményéhez mérten kiválasztjuk a megfelelő áramszolgáltató 
által elfogadott napelemekhez tervezett hálózati invertert,
■  napelemek által termelt áram vezetéséhez, a megfelelő tanúsítvánnyal ellátott kifejezetten 
napelemekhez gyártott kábelt, egészen a napelemekhez gyártott csatlakozókig.

Cégünk vállalja a klíma készülékek teljes körű beszerelését, javítását és karbantartását. 
Igény szerint beszerezzük a klíma készüléket és szerelési alapanyagokat. A klíma szerelési, 
telepítési munkákat kizárólag helyszíni felmérés alapján végezzük, a megrendelő igényeit 
egyeztetve, magas színvonalon, nagy szakértelemmel.



KAPCSOLAT

■  Kesztyűs Villanyszerelési Bt.

■  Iroda és bemutatóterem: 
     Balatonföldvár, Balatonszentgyörgyi út 4.

■  Ügyvezető: Kesztyűs Zoltán

■  Telefon: +36 30 / 321 62 69

■  E-mail: zoltankesztyus@gmail.com


