APAVE KÖRNYEZET- ÉS MUNKAVÉDELEM

Környezetés munkavédelmi
szolgáltatásaink

Cégünk, az Apave Magyarország Kft. 150 éves külföldi és több mint 15 éves
hazai tapasztalattal áll ügyfelei rendelkezésére. Magyarországi környezetvédelmi és munkavédelmi osztályunk szolgáltatások széles körével nyújt segítséget
a hazai és európai jogszabályoknak való megfelelésben, garantálva az egészséget és biztonságot nem veszélyeztető munkavégzést, környezetünk megóvását
és a fenntartható fejlődést.
Partnereink között tudhatjuk a legnagyobb gyártókat és szolgáltatókat ugyan
úgy, mint egyéni-, kis- és középvállalkozásokat. Küldetésünknek megfelelően
szolgáltatásainkat úgy alakítottuk ki, hogy azokat kizárólag a legmagasabb
színvonalon látjuk el, folyamatos jelenlétünkkel és támogatásunkkal nem csak
az időszakosan felmerülő problémák megoldásában segítünk, de hosszan tartó
együttműködéseink során biztosítjuk a naprakész jogszabályi megfelelést is.

Kiemelt szolgáltatásaink:

Levegőtisztaságvédelmi emisszió
mérés

CO2 kibocsátás
hitelesítés

KÖRNYEZETVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSAINK:
• Épületek azbeszt tanúsítása
• Azbeszt felmérés, kármentesíté-

• Levegőtisztaság-védelmi emis�-

•

•
•

•

sek műszaki felügyelete
Környezetvédelmi megbízotti
feladatok ellátása
Környezetvédelmi bevallások
elkészítése

szió mérések elvégzése, pontforrások engedélyeztetése
CO2 kibocsátás hitelesítése
Energetikai auditok végzése,
energetikai szakreferensi szolgáltatások végzése

Azbeszt feltárás,
mérés és mentesítés

MUNKA- ÉS TŰZVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSAINK:
•
•
•
•
•

EBK koordináció
Munkavédelmi megbízotti feladatok elvégzése
Otthoni munkavégzés biztonsági megfeleltetése
Tűzvédelmi megbízotti feladatok ellátása
ATEX – robbanásvédelmi dokumentáció elkészítése

Környezetvédelmi
megbízotti feladatok
ellátása

Szakértőink tapasztalatának köszönhetően teljes körű megoldásokat kínálunk,
és a fentieken túl bármilyen egyéb környezet-, munka- és tűzvédelmi feladat
esetén segítséget tudunk nyújtani.
Főbb referenciáink: Dunamenti Erőmű Zrt.; Hankook Tire Hungary Kft.; ISD Dunaferr Zrt.; Leier Hungária Kft.; Magyar Suzuki Zrt.;
Rába Járműipari Alkatrészgyártó Kft.; SMR Automotive Mirror Technology Hungary Bt.; Vértesi Erőmű Zrt.; Wienerberger Zrt.

Legyen Ön is biztonságban, legyen Ön is Partnerünk!

kapcsolat: Apave Magyarország Kft.
cím: H-1143 Budapest,
Semsey Andor utca 25.
telefon: +36 1 413 6937
fax: +36 1 413 6048
weboldal: www.apave.hu

mobil:
telefon:
e-mail:

ASZÓDI Ágnes
EHS csoportvezető
+36 30 427 4849
+36 1 321 4965
agnes.aszodi@apave.com

mobil:
telefon:
e-mail:

MONOSTORI Róbert
azbeszt termékmenedzser
+36 30 521 0232
+36 1 413 6937
robert .monostori@apave.com

mobil:
telefon:
e-mail:

VÖRÖS Tímea
környezetvédelmi munkatárs
+36 30 914 6619
+36 1 413 6937
timea.voros@apave.com

mobil:
telefon:
e-mail:

BONIVÁRT Attila
vizsgáló technikus
+36 30 470 7330
+36 1 413 6937
attila.bonivart@apave.com

www.apave.hu/Kornyezet

