
„Büszkeséggel tölt el minket, hogy az elmúlt több mint három évtizedben a 
környezetvédelem iparágát szolgálhattuk. Tesszük ezt a jövőben is, hogy gyermekeink 

egy fenntarthatóbb világ részesei lehessenek.” 

Hollmann Lili 
(ügyvezető, a cégalapító unokája)

KÚTFÚRÓ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI 
SZOLGÁLTATÓ KFT.

http://www.zabrak.hu/


PIACI SZEGMENSEINK

A több mint 30 éves múltra visszatekintő, 
1990-ben alapított Zábrák Kft. Magyarország 
legrégibb kármentesítő cégei közé tartozik. 

Tevékenységünk az egész országra kiterjed. 
Célunk az általunk alkalmazott, illetve gyártott 
jól bevált és újdonságnak számító technikák 
ismertetése és alkalmazása a hazai és hatá-
rainkon túli területeken, a hozzá kapcsolódó 
magas szintű mérnöki tevékenység biztosí-
tásával. A szennyeződés-mentesítés mellett, 
földtani, vízföldtani tervezési és kivitelezési 
feladatot, valamint a zöldhatóságok felé tör-
ténő kötelező adatszolgáltatás végzését is 
vállaljuk. Ezenfelül a környezetvédelmi en-
gedélyeztetés területén végzett tevékenysé-
günkkel, valamint a mezőgazdasági szakértői 
szolgáltatásunkkal biztosítjuk, hogy a környe-
zetvédelem észszerűen és piaci alapokon is 
működtethető legyen, mellyel hozzájárulha-
tunk a jelen és a jövő generációinak minőségi 
életéhez, egyben támogathatjuk vállalkozása 
sikerességét és a fenntartható fejlődést.
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MÉRNÖKI, SZAKÉRTŐI 
TEVÉKENYSÉGEK
• Környezetvédelmi adatszolgáltatások és hatósági 

ügyintézés
• Környezetvédelmi engedélyezési eljárás 

ügyintézése
• Mezőgazdasági szakértői szolgáltatás nyújtása
• Vízjogi engedélyezési tervezés és engedélyeztetés 

lebonyolítása
• Kármentesítéssel kapcsolatos tevékenységek 

végzése, ügyintézése
• Talajmechanikai szakvélemények, talajvizsgálati 

jelentések készítése
• Hidrodinamikai és transzportmodellezés
• Földtani-hidrogeológiai tevékenység végzése
• Környezeti kockázatelemzés készítése

FÚRÁS
• Talajmechanikai fúrás
• Környezetvédelmi fúrás
• Kúteltömedékelés

KÁRMENTESÍTÉS
• Kivizsgálás
• Tényfeltárás
• Beavatkozás
• Monitoring

GÉPI FÖLDMUNKA

AKKREDITÁLT MINTAVÉTELEZÉS
• Talajmintavétel
• Talajvíz mintavétel
• Talajgáz mintavétel

GYÁRTÁS, BÉRBEADÁS
• Fölöző szivattyúk
• Kézi fölözők
• Víztisztító berendezések (Sztripperek)
• Tartályok
• Egyedi berendezések, rendszerek fejlesztése, 

gyártása

SZOLGÁLTATÁSAINK
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Tervezőiroda: 1118 Budapest, Budaörsi út 131/A.
Telephely: 8600 Siófok, Somlay Artúr utca 11.
Telefonszám/fax:  +36 1 341-1998
Hollmann Lili  +36 30 910-2521

zabrak@zabrak.hu
www.zabrak.hu

KÚTFÚRÓ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI 
SZOLGÁLTATÓ KFT.
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