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Újabb sikeres projektet zárt a VER-BAU
ÉPÍTŐIPAR A napokban adták át az AXON’ Kábelgyártó Kft. kecskeméti gyáregységét
Stratégiai fontossággal 
bír a kecskeméti AXON’ 
Kábelgyártó Kft. új gyá-
rának generálkivitelezése 
a VER-BAU Kft. számára. 
A kecskeméti székhelyű 
építőipari vállalkozás ismét 
bizonyította magas szintű 
szakértelmét.

A kábelgyártással foglalkozó 
AXON’ Kft. a generálkivitele-
ző cég kiválasztásakor nagy 
hangsúlyt fektetett arra, hogy 
a nyertes cég a megfelelő szak-
mai háttér és referencia biz-
tosítása mellett a pénzügyi 
stabilitás terén is megbízható 
legyen. Így esett a választásuk 
a VER-BAU Kft.-re, mely határ-
időre megvalósította az új pro-
jektet.

A létesítmény Kecskemét 
szélén, a Szélmalom csárdá-
val szemközt, kiváló földrajzi 
és logisztikai adottságokkal 

rendelkező területen épült 
meg. – A gyártócsarnok kivi-
telezése során több olyan mű-
szaki és esztétikai megoldást 
alkalmaztunk, melyek nem 
tekinthetőek mindennapinak 
az építőipar területén – tudtuk 
meg Weninger Richárdtól, a 
VER-BAU Kft. ügyvezetőjétől.

Az ingatlan energiataka-
rékos üzemeltetését egy 50 
kW-os napelem rendszer segí-
ti, az épület pedig fixlamellás 
homlokzati árnyékolót kapott. 
További különlegesség, hogy 
az alkalmazott technológiá-
nak köszönhetően folyama-
tosan biztosított a tiszta tér, 
a pormentes munkakörnye-
zet. A tetőn található gépek 
megszűrik a levegőt, így a 
csarnokba már tiszta, szűrt 
levegő jut be. A tiszta térben 
túlnyomás keletkezik, kifelé 
áramlik a levegő, így nem ke-
rül be a por, ez pedig az orvosi 
műszerekhez gyártott kábe-

lek esetén kiemelten fontos. 
A tiszta tér létrejöttét segíti 
továbbá, hogy a csarnokban 
nem található párkány, illetve 
külön álmennyezet készült, 
hogy ne üljön meg a por. A 
tiszta tér 998 négyzetméter, 
a teljes beépített alapterület 
4894 négyzetméter.

Az épület külső megjelené-
sét hangsúlyozza a homlokza-
ti hálós LED reklámvilágítás 
is, mely az idegsejteket szim-
bolizálja, hiszen az AXON’ eb-
ben az új gyárban állítja elő a 
járművek „idegrendszerének” 
is számító kábeleket. Az au-
tósok számára már messziről 
szembetűnő reklámvilágí-
tás minden egyes eleme kü-
lön-külön egyedi méretű és 
formájú.

– A korábbi beruházásokhoz 

hasonlóan az AXON’ kábel-
gyár kivitelezése során is ar-
ra törekedtünk, hogy az épít-

tető bizalmának megfelelve, 
igényeinek eleget tegyünk és 
a legkorszerűbb technológia 

alkalmazásával határidőre el-
készüljünk – hangsúlyozta  
Weninger Richárd.

Az új AXON-gyár logisztikailag frekventált helyen, Kecskemét szélén, a Szélmalom csárdával szemközt épült fel

Az épület homlokzatán hálós LED világítás már messziről szembetűnik az


