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Környezetbarát, VOC mentes 
designbeton, mikrocement bevonatok minden felületre. 

Ipari betonjavító habarcsok, impregnálószerek 
és mikrocement termékek gyártása, forgalmazása és 
kivitelezése. 

Szárazépítészet trendjeinek megfelelő beltéri és kültéri, 
valamint ipari falpanelek forgalmazása és telepítése. 

WPC burkolatok, falpanelek, kerítéselemek és kiegészítők 
forgalmazása és kivitelezése. 

Kültéri és beltéri árnyékolástechnikai megoldások gyártása és 
kivitelezése. 

Moduláris építmények ipari és lakossági felhasználásra, egyedi 
mobilizálható építmények gyártása, ISO konténerek 
kereskedelme, bérbeadása és személyre szabása. 

Ipari felhasználók részére új betonok felületvédelme, továbbá 
felújításra szoruló beton felületek javítása. 

Ipari gépészeti berendezések tervezése, szállítása, beépítése, 
beüzemelése és szervize. 
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Proseco Holding bemutatkozás 
A Proseco Ipari Megoldások Kft a magyar piacon több, mint 10 éves referenciával rendelkezik, 
projekt alapú kapacitással várja a különböző szakágakon belüli lakossági és ipari megkereséseket.  

Cégünk jelenleg 8 építőipari szakágon belül tevékenykedik aktívan, ezek az üzletágak mind saját 
márkanevév alatt futnak és a cégen belül különböző, sokéves tapasztalattal rendelkező személyek 
felelősek azok műszaki irányításáért, menedzseléséért.  

Kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal az info@proseco.hu e-mail címen vagy az alábbi 
elérhetőségek egyikén: 

 

 

 

 
 
 
 

  

Dobrocsi Gergely  
cégvezető - ügyvezető  
+36 30 866 4886 
dg@proseco.hu 
 
 

Raáb Olivér 
cégvezető  
+36 30 670 7675 
ro@proseco.hu 
 
 

Rasman-Parti Eszter 
értékesítési és marketing 
szaktanácsadó 
+36 30 072 6456 
rpe@proseco.hu 
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Dekoratív designbeton felületek – www.microbond.hu 
Úttörő, fenntartható designbeton megoldások, prémium olasz alapanyagokkal és eszközökkel 

kivitelezve. A Microbond egy dekoratív mikrocement, beton hatású bevonat az olasz Ecobeton 

portfóliójából amerikai recept szerint gyártott polimer-cement összetételű termék, mely beltéren 

és kültéren is eredményesen használható, s melyet a 10 éves magyarországi referenciáink is 

bizonyítanak.  

 

Alacsony rétegvastagságú látszóbeton bevonatunk az alábbi felületeken alkalmazhatók:  
• padló  
• lépcső  
• fal  
• konyhahátfal, konyhapult, front 
• fürdőszobafal, zuhanykabin  
• bútorok 
• mennyezet  
• kandalló  
• és egyéb felületek 
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A Microbond a színek, dekorok és struktúrák széles skáláját kínálja, melynek csupán a kreativitás 

szabhat határt. A Microbond tartós, könnyen tisztítható és vizes helységekben, például 

zuhanykabinokban is használható. A speciális összetételének köszönhetően nem csak 

cementkötésű hordozón alkalmazható, hanem olyan felületekre is, mint gipszkarton, vakolat, 

meglévő fal- vagy padlólapok, fa, laminált lemez, fém stb. A Microbond designbeton alapszíne a 

cementszürke és a cementfehér - de színezőpaszta keverővízhez való hozzáadásával a habarcs 

anyagában színezhető a kívánt RAL színkód alapján.  

 

Az Ecobeton által gyártott mikrocement, betonvédő és betonerősítő anyagaink egy olyan ellátási 

és termelési lánc szoros együttműködésének eredményei, ahol a tagok számára fontos a 

környezetvédelem, illetve a fenntartható fejlődés és akik a felsoroltak szellemében végzik 

mindennapi tevékenységeiket. A vállalat hitelességét és megbízhatóságát számos tanúsítvány 

igazolja, de folyamatos fejlődésre és további bizonyítványok megszerzésére törekszünk. A 

termékeink VOC mentesek és ártalmatlanok az egészségre, környezetre. 

 

            m
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Beton habarcsok gyártása, forgalmazása – www.ecobeton.hu 
Ahogyan a márka neve is sugallja, a termékek fenntartható anyagok, a többségük teljesen VOC 

mentes, emberre, környezetre nem veszélyesek. Az Ecobeton márka égisze alatt ipari 

javítóhabarcsok, betonfelújításra, beton védelemre kifejlesztett anyagok és dekoratív 

designbeton megoldások egyaránt futnak. 

  

Dekoratív bevonatok:  

A belsőépítészet terén főként az Ecobeton Ercole, Ecobeton Microbond habarcsokat és az ezekhez 

tartozó impregnálási rendszer termékeit alkalmazzuk (Cerbero Base; Cerbero Base Gel; Cerbero 

Sealer; Gi.Gi Sealer), mikor designbeton bevonatot készítünk 1-3 mm-es rétegvastagságban. 

Látszóbeton bevonatunk falra, konyhahátfalra, konyhapultra/recepcióspultra, lépcsőre, padlóra, 

fürdőszobába, medencére és egyéb kültéri felületekre egyaránt használható. 

 

A dekoratív designbeton bevonatok vegyszerállósági táblázattal rendelkeznek, egy független 

horvát laboratórium tesztelte különböző, a háztartásokban előforduló anyagokat illetően. Az 

anyag csúszásmentesség szempontjából is jól vizsgázott, A1-es minősítéssel rendelkezik az 

anyagban használt kiváló minőségű kvarchomoknak köszönhetően.  
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Helyreállítás és újjáépítés: 

A betonok helyreállításához és újjáépítéséhez szükséges termékek: szerkezeti cementhabarcs 

(Ecobeton Strutturale), szálerősített habarcs (Ecobeton Crono), előkészítő alkalmazások (Bonding 

Agent – alapozó; Degreaser - ipari zsírtalanító; Rust Buster Gel- rozsdaátalakító), adalékanyagok     

(Lento – kötéslassító; Rapido – kötésgyorsító; Livella önterülést segítő adalékanyagok) széles 

palettája elérhető. Számos referencia tanúskodik a termékek ellenállóságáról, időtállóságáról.   

 

 
 

Teljeskörű védelem:   

Nagy teljesítményű impregnálószerek, védőbevonatok. Az Ecobeton impegnálószerei a beton 

mélyebb rétegeiben (35-40 mm) fejtik ki hatásukat (Ecobeton Vetrofluid, Ecobeton Pavishield), és 

akár 85%-kal megnövelhető a térbetonok élettartama, az állagjavítás, párazárás, kiporzás elleni 

védelem egyetlen kezeléssel megoldható, ezáltal 60%-kal csökkentve a későbbi karbantartási 

költségeket, beavatkozásokat. Az Ecobeton speciális védőbevonatai között elérhetőek a téglára 

(Ecobeton Brickcover), fára (Ecobeton Everwood) kifejlesztett védőbevonatok, melyek megőrzik a 

felületek állagát, megnövelik azok élettartamát.    
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Design és ipari falpanelek forgalmazása – www.falujitas.hu 
Szárazépítészet trendjeinek megfelelő beltéri és kültéri, valamint ipari falpaneleket forgalmazása 

és telepítése. 

 
Kültéri homlokzati falpanelek:  
A kültéri homlokzati falpanelek szemet gyönyörködtető, impozáns színekben és struktúrában 

elérhetőek. A panelek előnye, hogy súlyuk könnyű, jól állják az időjárás viszontágait: esőt, jégesőt, 

szelet, napsugárzás, UV sugárzást és a hőmérséklet ingadozásait egyaránt.  

Hőszigetelő képességgel rendelkezik, de a levegő cirkuláció biztosított, így a penészedéstől, 

gombáktól, deformálódástól nem kell tartani.  

 

A homlokzati falpanelek terén kő hatású és fa hatású kollekciók érhetők el, többféle színben és 

struktúrában.  

 

 
 
Beltéri falpanelek:  
A beltéri falpanelek között mindenki megtalálja a kedvére való kollekciót. A különböző 

kollekciókon belül a termékek, színek, struktúrák variálhatósága biztosított, a végeredmény a 

kreativitásunktól függ.  

• Kerradeco kollekció: sokszínű, változatos kollekció sorozat, melyben a kő hatású, fa hatású, 

textil hatású, mintás és egyszínű falpanelek úgyszintén megtalálhatóak. A paneleknek 

kapcsán nem csupán a minták válogathatók össze, hanem azok struktúrája is.  

            falujitas .hu      
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• Linerio kollekció: páratlan eleganciájukkal és az autentikus fa színváltozatokkal kisebb és 

nagyobb felületen is patinásan mutatnak: háromféle bordaméret (S, M és L) és háromféle 

szín (csokoládébarna, kávészín, natúr fa) elérhető.  

• Vilo kollekció: bársonyos puhaságú falpanelek, melyek nem csupán dekorációs célt 

szolgálnak, hanem eggyé válnak az interiőrrel. A falpanelek különböző színekben (púder 

rózsaszín, szürke, tengerkék, mustársárga, grafit, mélykék, smaragdzöld), többféle 

alakzatban (négyszögletes, ovális, geometrikus) és méretben elérhetőek.  

 

   
 

 
Ipari falpanelek:  
A ProClad termékcsalád ipari és közületi alkalmazásra szánt termékcsalád, speciális PVC anyagának 

köszönhetően fokozottan ellenáll a fizikai és kémiai behatásoknak. A ProClad ipari alkalmazási 

területei az egészségügyi intézmények, közületi szervek, nagy forgalmú létesítmények, 

élelmiszeripar, mezőgazdasági telepek. Az ipari falpanelekkel egyszerűen installálható, könnyen 

tisztítható belső burkolati megoldás hozható létre, amely soha nem reped el, nem szennyeződik, 

és számos létesítményben használható megfelel magasabb szintű higiéniai 

követelményrendszereknek.  
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WPC megoldások forgalmazása – www.wpcabc.hu 
A WPC teraszburkolatok napról napra elterjedtebbek azok körében, akik számára fontos, hogy 

nemcsak stílusos, szép és időtálló, hanem környezetbarát anyaggal burkolják otthonuk külső tereit. 

Ezek a kültéri burkolatok ugyanis nem igényelnek a tisztításon kívül semmilyen rendszeres, 

vegyszeres felületkezelést, mégis hosszú távon nyújtanak megbízható és tartós megoldást. 

 

Felhasználhatósága: horizontális felületeken elsősorban otthoni teraszok, medence partok, kerti 

sétányok, járdák kialakítására alkalmas szálas vagy wpc klikk rendszerrel. Vertikális felületeken 

pedig a speciális WPC falpanelek alkalmazhatóak homlokzati borításként.  

 

Előnyei:  

• rendkívül időtálló 
• nem szálkásodik, nem vetemedik 
• anyagában színezett, kisebb sérülések nem látszanak meg 
• nem szükséges időszakosan kezelni 
• könnyen megmunkálható, lerakása egyszerű 
• környezettudatos megoldás, hiszen bútoripari hulladékból előállítható 
 

Az elérhető kollekciók között többféle szín, mintázat, struktúra elérhető, a WPC rendszerhez 

szükséges kiegészítő elemek (párrnafák, oldaltakarók, L-sarok élzárók, végzáró dugók, fém indítók, 

klipszek, csavarok, ragasztó). 
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Kültéri és beltéri árnyékolók – www.rollnroll.hu 
Kültéri és beltéri árnyékolástechnikai megoldások gyártása és kivitelezése. Kézi vagy motoros 

vezérléssel működtethető, testreszabható megoldások széles választéka. Üzletágunkban prémium 

minőségű alapanyagokkal dolgozunk, szakképzett és évtizedes gyakorlattal rendelkező csapattal 

rendelkezünk.  

 
Kültéri árnyékolók: 

• Redőny 
• Könyökkaros napellenző 
• Zsaluzia 
• Ablak napellenző 
• Szélbiztos oldalfedés 
• Napvitorla 
• Télikert, pergola  

 
Beltéri árnyékolók: 

• Roletta 
• Reluxa 
• Szalagfüggöny 
• Sávroló 
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Moduláris építészeti megoldások – www.pro-con.hu 
Moduláris építményeket gyártunk vagy építünk át, ipari és lakossági felhasználásra. Modularitás 

alatt azt érjük, hogy a tervezési és építési fázis szinte teljes egészében a telephelyünkön zajlik, 

helyszíni telepítés csupán az építés törtrészét teszi ki.   

 

Egyedi mobilizálható építményeket gyártunk akár 100%-ig kulcsrakészre alakítva. Az építés során 

felhasznált anyagok jellemzően szárazépítészeti elemek: elsődleges szempont a praktikus, 

helytakarékos megoldások beépítése, könnyű súlyú, prémium minőségű elemek alkalmazása.  

 
Főbb felhasználási területek:  

• Kempingépítés 
• Építési telken másodlagos építmények (szaunaház, vendégház, garázs, tároló) 
• Nyaralók 
• Olyan besorolású telkekre, ahol hagyományos építmény építése nem lehetséges 
• Vízi építmények, úszóházak 

 
Továbbá foglalkozunk ISO konténerek kereskedelmével, bérbeadásaval és azok személyre 

szabásával. 
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Ipari beton védelem és felújítás – www.iparibeton.hu 
Ipari felhasználók részére új betonok felületvédelme, továbbá felújításra szoruló beton felületek 

javítása. Ipari létesítmények, üzemek karbantartó cégeik; mély-és magasépítő generálkivitelező 

cégek; tervezőirodák; létesítmény üzemeltető cégek megkeresesét várjuk az alábbi feladatok 

kapcsán:  

 
Betonvédelem: 
• beton impregnálás 
• cement alapú bevonatok 
• műgyanta bevonatok 
• poliuretán bevonatok 

 
 
 
 

 
  

Betonfelújítás: 
• beton repedés javítás 
• beton dilatáció javítás  
• beton aljzatkiegyenlítés 
• beton csiszolás 
• beton injektálás 
• beton burkolatfestés 
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Ipari megoldások – www.proseco.hu 
Ipari gépészeti berendezések tervezése, szállítása, beépítése, beüzemelése és szervize. 

Projekt üzletág: ipari projektmenedzsment (építőipari generálkivitelezés, ipari gépészeti 

berendezések tervezése, szállítása, beépítése és beüzemelése)  

Szolgáltatás üzletág: ipari berendezések, gépek értékesítése és szervize (ivóvíz tisztító rendszerek, 

thermál víz alkalmazások, ipari öntözőrendszerek, kompresszorok, szennyvíz tisztító rendszerek 

stb.), IT és automatizálás, hulladékkezelés  

Ipari kivitelezés: technológia szerelés és kivitelezés, ipari felületvédelem és bevonattechnológia, 

felülettisztítás ultra nagy nyomású vizes berendezéssel 
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Cégadatok: 
Proseco Ipari Megoldások Kft. 

2600 Vác, Gödöllői út 15. 
info@proseco.hu 

 


