
Novo-Terra 
Épületgépészeti Mérnökiroda
8600 Siófok, Május 1. u. 49/a. 
Mob:30/869-7155,
Email: n.mernokiroda@gmail.com

REFERENCIA LISTA:

- Hotel Vértes 4 csillagos szálloda vízellátása, szennyvízelvezetése, Nagyberényi 
termálvízre épülő uszodatechnika 

- ROYAL sütöde, péküzem Siófok-Kiliti
- ALBA ipari park autóalkatrészeket gyártó üzem, Székesfehérvár
- Granárium bővítése **** szállóval, lakásokkal, Siófok 
- 22 lakásos társasház komplett épületgépészeti tervezése, Siófok, Arany János 

utca
- KÖZGÁZ kollégium fűtése, Budapest
- 80 lakásos társasház, komplett épületgépészeti tervezés, Siófok, Beszédes 

Sétány 77.
- „Soli Deo Gloria” Református egyház konferenciatelepe, Szárszó, meglévő 

szállásépületek és csárda épület gépészeti tervezése
- Fonyódi hajóállomás rekonstrukciója, és bővítése,
- Hotel Korona emeletráépítése, Siófok, Erkel Ferenc u.
- „AutoDoktor” autós üzlet, szerviz, raktár, és kocsimosó, Siófok -Kiliti
- Sió-Tryba nyílászáró üzem, Siófok -Kiliti        
- „Libás” Yachtkikötő, komplett épületgépészeti tervezés, Keszthely
- appartmanház víz és csapadékvíz elvezetése, Szántód, Parti villasor
- Krúdy Gyula Kereskedelmi és Vendéglátóipari Iskola bővítése - központi fűtés
- Hévíz személyhajó klimatizálása, vízhűtéses rendszerrel
- Várpalota-Inota Alumíniumkohó Homoköntöde áttelepítése, préslevegő ellátás, 

olvasztó és hőntartó kemencék gázellátásának, égéstermék elvezetésének 
tervezése, 

- 10 lakásos társasház gázellátása, Siófok 
- Metrober üdülő komplett épületgépészeti tervezése, Siófok -Széplak felső
- 48 lakásos társasház épületgépészeti rekonstrukciója, Siófok, Fő u. 47-53.
- „Club 218” társasház külső gázellátása - Siófok, Beszédes sétány  
- Sansha, volt sörgyár épület átalakítása, Siófok, Marosi u.
- Balatonszemes személyhajókikötő épületgépészeti terve  
- 7 lakásos appartmanház tervezése megújuló energiaforrásokra támaszkodva
- OMSZ Siófoki Meteorológiai állomás rekonstrukciója
- Zöldfok Zrt., Központi irodaépület, Siófok - szolár HMV készítés, napenergiás 

rendszer tervezése
- V.I.P. lakópark, társasházak, össz:64 lakás, Siófok Erkel Ferenc u. 46.



- DRV ZRt. Siófoki Szennyvíztelep - Központi fűtési rendszer és kazánházi 
rekonstrukció, földgáz és biogáz üzemű kazánok telepítésével

- Vitorlás lakókert, Balatonszemes 2x 29 lakásos társasház komplett 
épületgépészeti tervezése  

- Magyaratád tornacsarnok 
- Csurgó Tornacsarnok
- SPAR szupermarket Szántód
- SPAR Szántód bővítése üzletekkel, DM, Euronics, Leonardo
- SPAR szupermarket Halásztelek
- SPAR szupermarket Petőháza
- SPAR szupermarket Ajka
- SPAR szupermarket átépítése Barcs 
- KIK lakástextil áruház, Szántód
- Hotel Vándor Kazánházi rekonstrukció és napenergiás rendszer
- Balatoni Hajózási Zrt. Kazánházi rekonstrukció - Siófok Krúdy stny.
- Ebergőc, hamvasztó épületgépészeti tervezése
- Siófoki víztorony rekonstrukció, átépítés, gépészeti tervezés
- Ceminvest Kft. 4x36 lakásos társasház – épületgépészet
- Ceminvest Kft. 4x37 lakásos társasház – épületgépészet
- Ziehl Abegg, Marcali gyáregységének bővítése, gyártócsarnok és irodaépület 

épületgépészeti tervezése
- 6 lakásos társasház gépészeti + közmű tervezése, Siófok, Erdei Ferenc u.
- Üzletház Balatonszárszó Fő u. 3.
- Kapospharma, Gyógyszergyár korszerűsítés –épületgépészet
- Kaposvár Megyeháza nagyterem légtechnikai terve
- Régészeti Múzeum, Pécs
- Vendéglátó egységek, Balatonszárszó, Jókai u.
- Pellérd asztalos és lakatos műhely légtechnikai rendszerének tervezése
- Kapos Hotel épületgépészete – engedélyezési és kiviteli terv
- Ziehl-Abegg Marcali gyáregységének bővítése, raktárcsarnok, irodaépület, 

veszélyes hulladék tároló, portaépület épületgépészeti tervezése
- Fonyódi Rendelőintézet épületgépészeti tervezése
- Kötcse Borászat épületgépészete
- SPAR Szupermarket komplex hőszivattyús fűtési/hűtési energia ellátás Budapest

Napfény utca
- Fonyód FONYTON csarnok épületgépészeti tervezése
- Húsüzem szolár rendszerű HMV készítés terve – Siófok
- SPAR szupermarket átépítése Kaposvár Pláza
- SPAR szupermarket átépítése Dunaújváros
- Művelődési ház és Afrika múzeum épületgépészeti terv, Balatonlelle
- Vasutas üdülő épületgépészeti terv, Zamárdi
- 26 lakásos társasház, Siófok, Deák F. stny
- SPAR szupermarket átépítése Budapest, Klauzál tér
- Palace Hotel épületgépészeti terv, Siófok, Tihany u.


