
 

 
  TranzEl s.r.o. 

     Ul. gen. Klapku 37, 945 01 Komárno, PO BOX 7 
 

 
             tel.: 00421 – 35 – 77 10 655   e-mail: tranzel@tranzel.sk 

     web: www.tranzel.sk www.svetelnyportal.sk  

                         

                         REFERENCIA LEVÉL 
 

 TranzEl kft. 1992-ben alakult. Alapító tagok: Sólya Lajos, Mácsik Ottó. Cégünk 

 15 főt alkalmaz, évi forgalmunk kb. 500 000,00€. Kft. fő tevékenységei: 
  
1. Kereskedelem  

2. Villanyszerelés 
 

                                                         1. Kereskedelem  
                            Lámpák és fényforrások: www.svetelnyportal.sk 

 
Cégünk körülbelül 120 európai lámpagyártóval áll a kapcsolatban. Nincs olyan épület, kül 
vagy bel tér amit ne tudnánk a megrendelő igényei – elképzelései alapján megvilágítani. 
Számunkra a minőség és a megbízhatóság ez elsődleges szempont!  

 

                                                        2. Villanyszerelés  

 

  Villanyszerelés /erősáram -  
 gyengeárm/ 

 Elektromos elosztók szerkeztése  

 Mérő és vezérlő rendszerek 

 Tanácsadás 
 

 Megvilágítások /kül és beltéri/ 

 Hangosítás 

 Videorendszerek 

 Számítógépes hálózatok 
 

 

                                                         Kiemelt kivitelezéseink                                                     

 

 Chateau Amade wellness és hotel – Várkony: erősáramú villanyszerelés és 
megvilágítás teljeskörű kivitelezése 

 Wellness Hotel Patince – Pat: erős és gyengeáramú villanyszerelés és 
megvilágítás teljeskörű kivitelezése 

 Erdődy Kastély Kávézó Lemond – Bratislava: megvilágítás teljes körű kivitelezése 

 Tiszti pavilon Komárno – kultúrközpont: megvilágítás teljes körű kivitelezése 

 Tiszti pavilon Komárno – Selye J. Egyetem: erős és gyengeáramú villanyszerelés 
és megvilágítás teljes körű kivitelezése  

 Komárnomi erődrendszer – kultúr és kereskedelmi célokra átépítve: erősáramú 
villanyszerelés és megvilágítás teljes körű kivitelezése 

 Podunajské Múzeum – Komárno: kiállítótermek és az udvar megvilágítása 

 Nádvorie Európy Komárno – Istrobanka, Vatikán épületek: erős és gyengeáramú 
villanyszerelés és megvilágítás teljes körű kivitelezése 

 Városháza – Komárno: erősáramú villanyszerelés és megvilágítás teljes körű 
kivitelezése 

 Mária Valéria Híd – Esztergom: elektromos becsatolása a Szlovák oldalról 

 Vámház – Esztergom: erősáramú villanyszerelés és megvilágítás 

 Kremnica város – ul. Kutnohorská: klasszikus – historikus kandeláber 
megvilágítása 
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 Ovsište Koltúrközpont – Bratislava: erősáramú villanyszerelés és megvilágítás 

teljes körű kivitelezése 

 SLAVIA CAPITAL Group a.s. Bratislava – pénzintézet: erősáramú villanyszerelés 
és megvilágítás teljes körű kivitelezése 

 EX VITAL pénzintézet – Bratislava, Poľná 1: erős és gyengeáramú villanyszerelés 
és megvilágítás teljes körű kivitelezése  

 Adóhivatal – Bratislava: erősáramú villanyszerelés és megvilágítás teljes körű 
kivitelezése 

 TV Markíza – Bratislava: megvilágítás – II. etap 

 TV Mestská televízia – Komárno: erős és gyengeáramú villanyszerelés és 
megvilágítás teljeskörű kivitelezése 

 Pósta bank – Komárno, Dunajská Streda, Bratislava, Trenčín: megvilágítás teljes 
körű kivitelezése 

 Cseh nagykövetség – Budapest: megvilágítás teljes körű kivitelezése 

 Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémiaka – Felcsút: VIP stadionszékek, TV-hálózat 
és újságírói valamint közvetítői állások kiépítése 

 Király Szabadidősport Egyesület – Sopron: eredményjelző szerelése 

 Manurhin Equipment – Franciaország: automatizált gépi vezérlőrendszerek, 
vezérlő és szenzorikus elosztók szekrények gyártása 

 Energoprojekty a.s. – Bratislava: erősáramú villanyszerelés és megvilágítás 
teljeskörű kivitelezése 

 OSRAM Slovakia gyártócsarnokai – Nové Zámky: erős és gyengeáramú 
villanyszerelés és megvilágítás teljes körű kivitelezése 

 Rieker Slovakia EUROOBUV – Komárno /cipőgyár/: erős és gyengeáramú 
villanyszerelés és megvilágítás teljes körű kivitelezése 

 Rieker Slovakia VÁH OBUV – Ilava /cipőgyár/: erős és gyengeáramú 
villanyszerelés és megvilágítás teljes körű kivitelezése 

 Rieker Romania – Lugas /cipőgyár/: erős és gyengeáramú villanyszerelés és 
megvilágítás teljeskörű kivitelezése 

 Rieker Romania – Nagybánya /cipőgyár/: erős és gyengeáramú villanyszerelés és 
megvilágítás teljeskörű kivitelezése 

 ROBEL üzlethálózat Szlovákia – 10 bevásárlóközponti üzlete: erős és gyengeáramú 
villanyszerelés és megvilágítás teljes körű kivitelezése 

 BILLA – Banská Bystrica, Košice: megvilágítás teljes körű kivitelezése 

 Royko Passage bevásárló központ – Bratislava: erős és gyengeáramú 
villanyszerelés és megvilágítás teljes körű kivitelezése 

 CULTUS kultúrközpont – Bratislava: erős és gyengeáramú villanyszerelés és 
megvilágítás teljes körű kivitelezése 

 Petružálek – Most pri Bratislave: erős és gyengeáramú villanyszerelés és 
számítógépes hálózat 

 RBI Bratislava – Pozsony óvárosa: erős és gyengeáramú villanyszerelés és 
számítógépes hálózat 

 Intercad tervezői irodaház – Komárno: erős és gyengeáramú villanyszerelés, 
számítógépes hálózat, automatizált rendszerek, megvilágítás, projekt  

 Kožená galantéria  Komárno – bőrből készül táskagyártó üzem: erősáramú 
villanyszerelés és megvilágítás teljeskörű kivitelezése 

 SAD Komárno – autóbusz központ: erősáramú villanyszerelés és megvilágítás 
teljeskörű kivitelezése 

 SPP gázgyár – Komárno, Nitra, Nové Mesto n/V: elektromos anyag ellátás, SPP 
világítós reklámtáblák gyártása  



 
 HOFFER, REAL-K Üzemanyagtöltő állomások – Komárno: erős és gyengeáramú 

villanyszerelés és megvilágítás teljes körű kivitelezése, HOFFER, REAL-K világítós 
reklámtáblák gyártása 

 SK obaly papírfeldolgozó üzem gyártócsarnokai – Banská Bystrica: erősáramú 
villanyszerelés és megvilágítás teljes körű kivitelezése 

 ŽOS Trnava, SES Tlmače – vagongyár: vagon gyártás megvilágításának teljes körű 
kivitelezése 

 Poľnonákup gabonasilók – Komárno: erősáramú villanyszerelés és megvilágítás 
teljeskörű kivitelezése 

 John Deer – Komárno: erősáramú villanyszerelés és megvilágítás teljes körű 
kivitelezése 

 Westbroek Bratislava – Holland őrző védő szolgálat: erős és gyengeáramú 
villanyszerelés és megvilágítás teljes körű kivitelezése 

 Gyermekkórház – Piešťany: erős és gyengeáramú villanyszerelés, számítógépes 
hálózat, automatizált rendszerek, megvilágítás teljes körű kivitelezése 

 Slovák Köztársaság Nagykövetsége Helszinkiben – Finország: lámpa beszállítás 
 
 


