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CÉGBEMUTATÓ 

 
„DONGA” Építőipari Tervező, Kereskedelmi és Általános Szolgáltató Kft. 

8360 Keszthely Fodor u. 42. (Képviseli: Gacsó Sándor ügyvezető Tel: 0630/9369-933) 

JS monolit födém Magyarországi Vezérképviselet 

Adószám:   11342663-2-20 

Cégjegyzékszám:  Cg.20-09-061253 

 

A „DONGA” Építőipari Tervező, Kereskedelmi és Általános Szolgáltató Kft. 1993. évben, az 

1990. januárjában alakult „DONGA” Gmk átalakulásával, annak jogutódjaként jött létre. 

Tulajdonosi köre 4 magyarországi magánszemély, az alakulás óta, immár 28 éve változatlan. 

 

Cégünk 2005. óta a JS monolit födém, a „SZUPERPLAFON” Magyarországi 

Vezérképviselete  

Ez a födémtípus a hagyományos öntött monolit födémek egy kreatív változata, 

teherviselésben egyenértékű a hagyományos nagyon súlyos öntött monolit födémmel. 

A hagyományos zsaluzást kiváltó, acéllemezzel merevített, bent maradó hőszigetelő 

zsaluzóelemek nemcsak a zsaluzást teszik egyszerűbbé, de a zsaluzóelemek polisztirol 

anyagából adódóan kiváltják a hőszigeteléshez szükséges hőszigetelő anyagnak a jelentős 

részét is. 

A súlyuk elhanyagolható, így a beépítéséhez nem szükséges emelőgép, az elemek kézzel 

mozgathatóak. Magyarországon idáig a leghosszabb beépített zsaluzóelem 1314 cm, 

amelynek súlya mindössze 38,1 kg volt. 

A födém önsúlya 40-60 százalékkal kevesebb a hagyományosnál. 

A beépített építőanyagok közül cirka 50 százalék a beton megtakarítás, és 40-60 százalék a 

szükséges betonacél megtakarítása a hagyományos öntött monolit födémhez viszonyítva. 

Mindezek alapján a födém elkészítési ideje fele a hagyományosnak.  

Összefoglalva a JS típusú zsaluzóelemek könnyen szállíthatóak, kézzel mozgathatóak, 

egyszerűen alátámaszthatóak, daru nélkül elhelyezhetőek, kevés betonacél és beton 

szükséglettel tartós, biztonságos monolit födém készíthető gyors kivitelezési idővel, 

gazdaságosan. Ezért „SZUPERPLAFON” 

A MOK tagjainak, és közvetlen családtagjainak (gyermek, szülő) építkezéseihez 

együttműködésünk keretei között az alábbi kedvezményeket nyújtjuk: 

  

100,00 m2 alatti mennyiségig    nettó vételár 10 %-a 

 100,01-150,00 m2 közötti mennyiség esetén  nettó vételár 11 %-a 

 150,01-200,00 m2 közötti mennyiség esetén  nettó vételár 12 %-a 

 200,01 m2 mennyiség felett    nettó vételár 13 %-a 
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 A kedvezmény a termékárra vonatkozik, a honlapon megtalálható szolgáltatásokra, 

 (szállítási költség, tervezés, műszaki tanácsadás, helyszíni művezetés) nem tejed ki. 

 Általános esetben a www.jsfodem.hu honlapon megtalálható Általános Szállítási és 

 Értékesítési Feltételek érvényesek. 

 

Elérhetőségeink:  Interneten:   www.jsfodem.hu  

   e-mail:   jsfodem@donga.hu;  

dongakft@gmail.com  

info@donga.hu  

 

   Gacsó Sándor   Tel: 0630/9369-933 

     e-mail: sandorgacso@donga.hu  

 

 

 

 

Gacsó Sándor sk. Ügyvezető 

Magasépítő mérnök, építésztervező 
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