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A Murányi Épületgépészet Kft. 1990ben alakult Pécsen. Tevékenységét az
elsô években az épületgépészeti
kivitelezôi tevékenység jellemezte. A
kedvezô gazdasági környezet dinamikus fejlôdést tett lehetôvé, ennek
következménye volt 1994-ben a
kereskedelmi tevékenység megkezdése. Áruházunk megnyitásának másik
oka az volt, hogy láttuk, nehézséget okoz kivitelezôként az akkor
rendelkezésre álló kereskedelmi rendszerben könnyen, megfelelô
áron hozzájutni az anyagokhoz, a kereskedôk szakmai hozzáértése
rendkívül alacsony szintû, a korszerûbb anyagokat csak az innovatív kivitelezôk kifejezett unszolására szerzik be, egyébként nem
szívesen forgalmazzák. Stratégiánk fô iránya ennek megfelelôen a
következô volt (és ez a mai napig nem változott): kifogástalan
kiszolgálást, részletes szakmai információt nyújtani a vásárlóknak
a vásárlást megelôzôen, és biztosítani a megvásárolt berendezések szervizelését a termék teljes élettartamáig. Vállalkozásunk felépítése a fenti célok megvalósítása érdekében több lábon álló, a
kereskedelmen kívül nyújtunk mérnöki szolgáltatást, kivitelezô részlegünk elvégzi a szükséges szereléseket, szervizünk pedig a készülékek üzembe helyezését, karbantartását tartja kézben. Internetes
áruházat is mûködtetünk, ennek fejlesztése folyamatosan történik.
Fôbb termékeink közül a jelentôsebbek: Saunier Duval, Buderus,
Grundfos, Radel, Siemens, Oventrop, Vaillant, BWT. Közvetlen
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importunk az olaszországi Manta Ecologica gyártó szervizberendezései, vízkôtelenítô szivattyúi, az ezekhez használható vegyi
anyagok. Vásárlóink jobb kiszolgálása, illetve kivitelezô partnereink munkájának segítése érdekében áruházunkban elôadótermet
alakítottunk ki, ahol rendszeresen tartunk szakmai, kereskedelmi
bemutatókat, tájékoztatókat, oktatásokat.
Vásárlóink megelégedettségének növelésének, tevékenységünk
színvonalának mérésének és folyamatos javításának érdekében
2001-ben ISO 9001-2001 minôségbiztosítási rendszert építettünk
ki, amit azóta is folyamatosan mûködtetünk és fejlesztünk.
A 2007-es évben megkezdtük a vákuumcsöves napkollektorok
forgalmazását NOTAX néven. Jelentôsen fokoztuk tevékenységünket a klímatechnika területén, itt is megtartva régi alapelvünket:
komplett szolgáltatást nyújtunk!
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2008-tól kiemelt hangsúlyt fektetünk a megújuló energiaforrások és a modern, alternatív épületgépészeti technológiák piaci bevezetésére. Számunkra a legfontosabb a rendszerszemlélet,
ezért komplex megoldásokkal kívánunk segíteni ügyfeleinknek. Az energiatakarékos termékeink
csoportosítására hoztuk létre a Fônix rendszert, melynek fôbb elemei a hôszivattyúk, napkollektorok, esôvíz-hasznosítók, szerkezettemperálás, fal, mennyezet fûtés-hûtés leadók, központi
szellôztetô berendezések, speciális szabályzások, pellettüzelésû és vegyestüzelésû kazánok.
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