
 

 
 
Stimați Parteneri!  
 
Vă prezentăm pe scurt activitatea societății. 
 
Din anul 2002 ne ocupăm cu proiectarea, respectiv executarea sistemelor hidraulice și 
pneumatice începând de la cerere de solicitare, executarea la fața locului până la punerea în 
funcțiune.totală. 
 
De a lungul anilor prestările noastre de serviciu sau complectat cu activitatee de construcții de 
mașini și comerți.  
Asigurarea serviciului de întreținere a sistemelor hidraulice, pneumatice, de sistemelot de 
alimentare și ungere, precum și executarea cilindrilor de lucru, mașini și utilaje unicate. 
Comercialiyarea produselor și subansamblelor Bosch-Rexroth, Aventics; Parker, deasemenea 
confecționarea furtunilor de înaltă presiune Manuli. 
Deasemenea ne ocupăm cu montarea și intreținerea ca de exemplu structuri de mașini, 
structuri de ridicare, instalare de macarale mobile precum și montarea mșinilor și utilajelor 
unicate și speciale. 
Ne bazăm pe materilae de calitate excelentă și de echipament de unelte combinate speciale. 
 
Dacă am stârnit înteresul Dvs. vă rugăm să vizionați siteul: http://hydromaxhungaria.hu/ 
respectiv pagina noastră de  Facebook: https://www.facebook.com/hydromaxhungaria 

 
 
Persoana de contact: Dl. Szász György 
Mobil: +3620/325-6217 
E-mail: info@hydromax.hu 
 
Hydromax Hungária Kft.(Srl) 
Cod poștal: 6900 Localitate: Makó, Str. Királyhegyesi út nr. 6. 
 

http://hydromaxhungaria.hu/
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Oraşul Makó este cunoşcut mai bine ca „orasul cepei” dar tot nuai mulţi îl numesc „oraşul 
florilor”. 
 
E unic ca în oraş se aflā mai multe clādiri care sau construit dupā planurile vestitului architect 
Imre Makovecz (Sala culturalā, hala de sport, staţia de autobuze, baia termalā) 
Oamenii ne cunosc oraşul mai ales dupā apa termalā. 
Avem o baie termalā, care din an îu an s-a lārgit si din anul 2012 s- a construit o baie nouā, care se 
numeşte Hagymatikum cu diferite servicii. 
 
Pensiunea Familia se gāseşte numai 10 minute plimbare de la baie. Şi numele aratā ca la 
noi vrem sā se simte musafirii ca într-o familie, ca acasā şi sā stea la noi mai multe zile. 
Deocamdatā servim numai mic dejun, dar se poate forma şi un restaurant.  
Locul de acomodare funcţioneazā şi în prezent cu o clientelā stabilā şi din ţarā şi din strāinātate.  
Pensiunea se gāseşte şi pe booking.com, szallas.hu, travelminit etc. unde musafirii ne cautā şi pun 
note bune. 
 
Casa se aflā lîngā şoseaua principalā, are 14 camere din care 11 camere la parter şi 3 la etaj. În 
total putem primi 32 de persoane. Camerele sunt bine amenajate, fiecare are şi duş, WC, televizor, 
frigider, wifi. Avem 8 camere cu 2-3 şi 4 paturi în prima parte, în a doua parte 6 camere cu cîte 2 
paturi. Parcarea se face în curte. Pe lîngā camere mai avem bucātārie, cāmarā, sala cazanelor, 
atelier, terasā. 
 
Lîngā pensiune se gāseşte arena sportivā care e potrivitā pentru diferite cantonamente. Prin 
anumite concursuri se poate lārgi şi linia de sport. 
 
Pensiunea care dispune de titlul „Best of Makó” e de vînzare.  
Se vinde amenajat, mobilierul este gratis. 
 

Preţ: 149.990 EUR 
Informaţie:    

 Viorel Rotár Direktor 
+36/20-9593-800 
+36/62-211-924 
email: info@familiamako.hu 
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