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APAVE KÖRNYEZET- ÉS MUNKAVÉDELEM

Környezet- 
és munkavédelmi 
szolgáltatásaink

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

KÖRNYEZETVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSAINK:

MUNKA- ÉS TŰZVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSAINK:

Legyen Ön is biztonságban, legyen Ön is Partnerünk!

•	 Épületek azbeszt tanúsítása
•	 Azbeszt felmérés, kármentesíté-

sek műszaki felügyelete
•	 Környezetvédelmi megbízotti 

feladatok ellátása
•	 Környezetvédelmi bevallások 

elkészítése
•	 Levegőtisztaság-védelmi emisz-

szió mérések elvégzése, pontfor-
rások engedélyeztetése

•	 CO2 kibocsátás hitelesítése
•	 Energetikai auditok végzése, 

energetikai szakreferensi szolgál-
tatások végzése

•	 Munkahelyi légtérmérés
•	 Zajmérés

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

Szakértőink tapasztalatának köszönhetően teljes körű megoldásokat kínálunk, és 
a fentieken túl bármilyen egyéb környezet-, munka- és tűzvédelmi feladat esetén 
segítséget tudunk nyújtani.

Kiemelt szolgáltatásaink:

Főbb referenciáink: Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. • Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. • Dunamenti Erőmű Zrt. • ELMŰ-ÉMÁSZ 
Solutions Kft. • ISD Dunaferr Zrt. • Leier Hungária Kft. • L’OREAL Magyarország Kft. • Magyar Suzuki Zrt. • SMR Automotive Mirror 
Technology Hungary Bt. • Wienerberger Zrt.
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