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o Alapítva: 1963/1996

o Törzstőke: 87 600 000 Ft

o Létszám: 381 fő

VIV CSOPORT BEMUTATÁSA

/ VIVBER Kft. – gyártócsarnok /



VIV CSOPORT BEMUTATÁSA



o Fővállalkozás

o Generálkivitelezés

o Tervezés

o Gyártás

o Kivitelezés

o Karbantartás

VIV CSOPORT TEVÉKENYSÉGEI

/ Palotáskert 44 lakásos társasház, Budapest/
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A VIV Csoport generál építészeti és elektromos fővállalkozási 
tevékenységének bemutatása 

A VIV 1963-ban alakult jelentős gyakorlattal rendelkező szakembergárdából. A budapesti központú VIV Zrt.
Magyarország több jelentős gazdasági régiójában alapított Kft-kel, valamint a bicskei gyártóbázissal együttesen alkotja
a VIV Csoportot. A cégcsoport gazdasági teljesítménye 2014 és 2015.-ben is meghaladja a 10mrd Ft-ot.

A VIV Zrt. alapvetően Magyarországon és Németországban, valamint a környező országokban végez, fővállalkozási,
tervezési, kivitelezési és karbantartási tevékenységet. Elektromos kivitelezés területén 35 kV-os feszültségszintig
végezzük erősáramú és gyengeáramú villamos rendszerek szerelését, telepítését és üzembe helyezését. Az általunk
szerelt rendszerek magas műszaki és minőségi színvonalát segíti a Bicskén 5200 m2-en működő berendezésgyártó
bázisunk, mely kis és középfeszültségű berendezéseket gyárt részben hazai, részben külföldi megrendelőknek, ismert
világcégek készülékeinek, berendezéseinek felhasználásával.

2005-től a VIV Csoport tőkeerejére és szellemi bázisainkra alapozva vállalkozunk generálkivitelezői és fővállalkozói
feladatok ellátására a minőség – megbízhatóság – megújulás jegyében. Nagyprojektek kivitelezésében jártas mérnök
gárdánk biztosította, hogy az eddigi építőipari kivitelezéseinket magas színvonalon, határidőre a megrendelők
folyamatos bizalmát élvezve teljesítsük.

QMS EMS OHS



Bicskén működő gyártó bázisunk 

Villamos berendezés gyártás
Elektromos elosztó berendezéseinket a legmagasabb minőségi és
műszaki követelményeknek megfelelő világviszonylatban is ismert
és elismert gyártó partnereink termékeinek felhasználásával
készítjük alapvetően 65kA zárlati szilárdságig maximálisan IP 66
védettséggel.

• Elsődleges és másodlagos kapcsoló / ellátó szekrények gyártása

• Elektromos főrendszer / Elektromos főpanelek készítése

Megrendelőink részére az elosztóberendezés gyártás teljes
folyamatában támogatást nyújtunk:

• Tanácsadás

• Tervezés

• Egyedi gyártás

• Összeszerelés

• Kábelezés, vezetékezés

• Villamos eszközök készülékek telepítése



Bicskén működő gyártó bázisunk 

Kábelkonfekció
Munkatársaink több mint 30-éves tapasztalatait felhasználva gyártunk
jellemzően ipari célú kis, közepes és nagysorozatú kábelkötegeket.

Minden egyes termékünk – számítógép vezérelt mérő és vizsgáló
berendezések segítségével –egyedi darabvizsgálatot követően kerülhet
csak kiszállításra

• Bonyolult kábelkötegek

• (speciális igények, kis mennyiségtől a nagy volumenig)

• Egyszerű kábelhidak (0.11 - 300 mm ²)

• Teljes bekötési burkolatok és berendezések

• Szalagkábel (2-80 sor)

• Koax kábel



Bicskén működő gyártó bázisunk 

Lemez év fémszerkezet gyártása
•CNC Lézervágó

•CNC Lézerlyukasztó

•CNC Él hajlítás

•Hegesztés /

•EN 15085-2 CL1; TIG, MIG /MAG

•Kézi ragasztás / Tömítés / DIN 6701 Class A2

•Mechanikus és elektronikus összeszerelés



Bicskén működő gyártó bázisunk 

Felületkezelés
• A VIVBER Kft. 2006-ban bővítette tevékenységét
• Megbízható állandó minőség
• Gyors válaszidő
• A berendezés az egyik legnagyobb előkezelést alkalmazó technika Európában
• A technológiánk biztosítja, hogy a bevonat többféle fém felületen is lehetséges legyen
• Acél és vas
• Horganyzott felületek
• Alumínium alkatrészek
• Rozsdamentes acél alkatrészek
Előkezelés
Az előkészítő alagút spray technológiát alkalmaz, méretei: 1400x2500x7000mm
Így extrém nagy alkatrészek is előkezelhetőek
Egy alagút, háromféle funkció (lúgos zsírtalanítás, savas pácolás, konverziós réteg)
Porfestés
Gema bevonat technológiával dolgozunk, amit folyamatosan ellenőrzünk
Munkatársaink tapasztalt szakemberek, akik folyamatos képzésben részesülnek
Nedves festés
A nedves festő kabinunkban a különböző alkatrészeken bevonatok készíthetőek, úgy
mint a több mint 500 kg-os légkondicionáló váz is
Víz- és oldószer alapú vegyi anyagokkal is dolgozunk



A VIV Csoport németországi tevékenységének bemutatása 

 Flensburg

 Papenburg

 Schacht Audorf

 Hamburg



Németországi hajók - villanyszerelés



Németországi hajók - villanyszerelés



Németországi hajók - villanyszerelés



Németországi hajók - villanyszerelés



Németországi hajók - villanyszerelés



Németországi hajók - villanyszerelés



Németországi hajók - villanyszerelés



A VIV Csoport egyéb, jelentősebb referencia munkái



M3 Metró rekonstrukció, Budapest



Gyártócsarnok, Budapest



Generál kivitelezési munkák



MH. Egészségügyi Központ (ÁEK)



Aréna Plaza Mall, Budapest



M2 Metró felújítás és M4 Metró építési projekt



ELI ALPS, Szeged - Lézerközpont



Papp László Sportaréna, Budapest



Szegedi Tudományegyetem



Tanulók a VIV Zrt.-nél



Tanulók által végzett munkák



Tanulók által végzett munkák



VIV Csoport referencia videók

https://youtu.be/x3Gh99Tf_Nw Festo gyártócsarnok, Budapest

https://youtu.be/2ZUnnHmF5GQ Palotáskert 44 lakásos társasház, Budapest

 VIVBER gyártóbázis, Bicske https://youtu.be/1O4vgnhI_c4

https://youtu.be/x3Gh99Tf_Nw
https://youtu.be/2ZUnnHmF5GQ
https://youtu.be/1O4vgnhI_c4

