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Perfectus Consilium Kft. 2013-ban azzal a küldetéstudattal indította el tevékenységét, hogy üzleti 
partnereinek működését optimalizálja, támogatást és ügyviteli tanácsadást nyújtson, mindezt magas 
színvonalon és elsősorban költséghatékonyan.

Cégünk, alapítása óta teljes mértékben magyar tulajdonosi körrel, illetve székhellyel rendelkezik, 
melyet a jövőben is meg kívánunk őrizni, mivel azt valljuk, hogy pozitív változást leghatékonyabban 
azok tudnak elérni, akik a hazai viszonyokat és sajátosságokat jól ismerik, az iránt elkötelezettek és 
felelősséget éreznek.

A velünk dolgozó kollégák és partnerek saját szakterületükön több mint tíz éves szakmai 
tapasztalattal és rendelkeznek, és folyamatosan képzik magukat az új technológiák és műszaki 
megoldások terén. 

Tevékenységeink körünket úgy válogattuk össze, hogy a magánszektorban előforduló, jellemzően 
családi házas környezetben felmerülő kültéri épületek, építmények tekintetében tudjunk lakossági 
ügyfeleinknek a segítségére lenni úgy, hogy az egyedi igényeket és testreszabott megoldásokat 
tudjuk ajánlani otthonuk, kertjük szebbé, praktikusabbá tételéhez. 

Minden esetben előzetes felmérést végzünk, mely során megismerjük az adott ingatlan sajátosságait 
és a megrendelői igényeket. Célunk az, hogy jó minőségű anyagokkal, szakszerű kivitelezéssel és 
valós garanciavállalással végezzük szolgáltatásainkat.

Bemutatkozás, 
cégismertető



Szolgáltatásaink

1. ELŐTETŐ, TERASZFEDÉS

Egyedi gyártású, üregkamrás 
polikarbonát héjazatú, fényáteresztő 
tetők, előtetők, teraszfedések készítése. 
A beépített terület az eső és hótól 
védett, de a természetes megvilágítás 
és a mögötte lévő lakótér bevilágítása 
megmarad. Színterezett vagy natúr 
alumínium; festett vagy horganyzott 
acél; vagy felületkezelt (lazúrozott) fa- 
és ragasztott fa tartószerkezettel.



2. TÉRELVÁLASZTÓK - KORLÁTOK

Fényáteresztő falak, térelválasztók építése, 
kivitelezése üregkamrás vagy tömör 
polikarbonát felhasználásával, amelynek 
kiváló fényáteresztő képessége mellett a 
hőszigetelő- és zajcsillapító képessége és 
ütésállósága is jelentős. Könnyűszerkezetes 
kivitelben, alumínium tartószerkezeten, 
igény szerint bontható kivitelben. 



3. OLDALVILÁGÍTÓK

Elavult kopolit üveges oldalbevilágítók bontása és 
cseréje kiemelkedő hőszigetelő- és fényáteresztő 
képességű, ütésálló cellás polikarbonát 
panelrendszerre. 



4. FELÜLVILÁGÍTÓK -
BEVILÁGÍTÓK

Sérült, elavult felülvilágítók javítása, felújítása, 
újragyártása üregkamrás polikarbonát 
héjazattal. Ipari célú, egyedi kialakítású 
bevilágítók (pont-, gerinc- vagy sáv 
felülvilágítók) gyártása szerelése. 



5. EGYÉB KIVITELEZÉSEK

Kocsibeállók
Medencefedések
Teraszbeépítések
Melegházak - télikertek
Önálló gazdasági épületek
Tárolók
Buszmegállók, várakozók, stb.



Amennyiben cégismertetőnk áttanulmányozása után úgy ítéli 
meg, hogy valamely szolgáltatásunk felkeltette az Ön 
érdeklődését, kérem, keressen bennünket bizalommal 
elérhetőségeinken. A szolgáltatások megrendelés előtt egy 
személyes találkozás alkalmával felmérést és pontos tervezést 
végzünk a helyszínen műszaki kollégánkkal az estelegesen 
felmerülő kérdésekre is válaszolunk ajánlatunk megküldése 
előtt.
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