CÉGISMERTETŐ
A Z-MILAN ’92 Kft. 1992-től van jelen a Magyarországi piacon.
Szolgáltatásaink többsége hiánypótlónak számít. Ezek közül
jelentősebbeket megemlíteni és a figyelmébe ajánlani.

szeretnénk

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei PRIMA PRIMISSIMA Díj
az év „Betoncsiszoló Vállalkozója”

Betoncsiszolás:
Egyenetlen, málló, töredezett, porózus vagy takaríthatatlan
beton felületek javítása. Szintkülönbségek megszüntetése
csiszolással vagy betonmarással. Felületi sík kialakítása.
Impregnálás, betonkeményítés. Diletáció javítás, fugapótlás.
Könnyen takarítható felület kialakítása. Hosszú távú megoldás
nagy igénybevétel esetén is. Minta felület készítése.

Márvány, terazzo, gránit és műkő felületek felújítása:
Síkba csiszolás. Lemattulás megszüntetése, bemaródások
kicsiszolása, impregnálás. Kristalizálás, póruszárás vagy éppen
saválló kivitelezés. 40-50 éves felületek „újjá varázsolása”. Nincs
bontás, nincs törmelék. Újrafényezés akár egyetlen nap alatt.
Függőleges és vízszintes felületen egyaránt. Gyors és hatékony.
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Beton gravírozás:
Mire jó a beton gravírozás? Egyedi. Saját tervek alapján
bármilyen forma megvalósítható. Mozaik lapokból vagy
bármilyen előre gyártott burkoló anyagból nem kivitelezhető.
Gravírozással céglogó, felirat, képek, ábrák, jelzések
alakíthatóak
ki.
Lépcsőfokok
tehetőek
esztétikusan
csúszásmentessé. Festéssel még egyedibbé tehető.

3D georadar:
Régészeti feltárások, kutatások és lelőhelyek meghatározása.
Földalatti anomáliák 3 dimenziós képi megjelenítése. Geofizikai
elemzés, GPS meghatározás. Fémes és nem fémes tárgyak
érzékelése. 25 méteres kutatási mélység. Saját jelgenerátor.
Üregek, barlangok, vízerek vagy földalatti tavak feltárása.
Bűnügyi alkalmazás.

Talajradar:
Közművek helymeghatározása és nyomvonal kijelölés.
Elektromos vezetékek, gázvezetékek, fémes csövek, beton
alagutak, műanyag csövek és optikai kábelek felkutatása,
mélység
meghatározással.
Talajszerkezeti
rétegrend
meghatározás, anyagvastagság ellenőrzés. Statikai vizsgálat
elősegítése. 2/3D talajradarok alkalmazása.

Légi videó felvételek:
Bárki számára elérhető mindaz, amit eddig csak repülőgép
vagy helikopter segítségével lehetett megvalósítani. Sőt, több.
Quadrokopterünk olyan helyeken is tud repülni, ahol egyéb légi
eszköz
nem.
Turisztikai
filmek,
reklám
filmek,
katasztrófavédelem,
klipek,
munkavédelem,
rendőrségi
alkalmazás. Full HD minőség, akár 100 képkocka/másodperc.

Részletesebb és bővebb leírások a cégismertetőnk további lapjain található!
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