
TU TI BAU Alagút- és 
Mélyépítő Kereskedelmi és 
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A  budapesti székhelyű vállalkozást magyar magánsze
mélyek alapították 1991-ben. Érdemi vezetői, illetve sze
mélyzete 1984 óta dolgozik Németországban, alagút és 
mélyépítésben, 1992 óta a KÉV-METRÓ németországi 
főépítés-vezetőségének tevékenységét a társaságban 
folytatva.

A Kft. jegyzett tőkéje mostanra eléri a 42,6 MFt-ot. A 
cégnek fennállása óta likviditási gondja, és semminemű 
(adó, ТВ stb.) tartozása nem volt. Átlagos létszám 100- 
110 fő, mely a munkák volumenétől függően igény sze
rint bővíthető a készenléti létszámunk bevonásával. Az 
elmúlt másfél évtized során a vállalkozás mintegy 30 km 
hosszúságú, különböző funkciójú alagút (közúti, vasúti, 
metró, mélygarázs) építésében vett részt, az igen magas 
műszaki igényű németországi piacon, a megbízók meg
elégedésére.

Spriccbetonozás előkészületei

Tel.: 0049-89-305-192 
Fax: 0049-89-300-1464

Magyarország, ügyvezető: Bachraty Péter 
1119 Budapest. Fehérvári út 44.
Tel.: 204-3946  
Fax: 204-37-70

Munkáink során szakembereink a legváltozatosabb 
geológiai problémákkal találkoznak, ennek megfelelő
en a fejtési és biztosítási technikák széles körét öleli fel 
gyakorlatunk. Kiváló ismerői a lőttbetonos építési mód
nak, melyből az elmúlt másfél évtized alatt több tízezer 
m2 szerkezet készült. A Kft. tevékenységének kb. 80%-át 
kitevő németországi munkák mellett a további 20%-os 
volument az itthoni, magyarországi tevékenység ad-ja.

Az elmúlt években sikerült a Németországot megjárt 
szakértő létszám itthoni alkalmazásával, a magyar pia
con is megerősödni. Folyamatosan részt veszünk köz
műépítési munkákban.

Vállalkozunk továbbá a közműépítésekhez kapcsoló
dó magasépítési munkákra, illetve kisebb épületek 
kulcsrakész kivitelezésére is. Itthoni cégprofilunkba 
tartoznak a kitakarásos, illetve kitakarás nélküli építési 
módok, technológiák. Vállalkozunk lőttbetonos biztosí-

Alagútépítés

tásra, megerősítésére, pince, barlang megerősítésére, 
tömedékelésre, föld alatti üregek feltárására. Az állomá
nyunkban lévő bánya-, építő- és gépészmérnökök szak
mai felkészültsége, valamint a velünk évek óta együtt
működő szakalvállalkozók révén lehetőségünk és ta
pasztalatunk van fő-, illetve generál vállalkozói tevé
kenységre is.

ROVATVEZETŐ: OR. TOTH CSABA

Szerkesztőségünk folyam atosan helyt kíván adni a vállalkozások bemutatásának. Várjuk azon gazdálkodó szervezeteket, 
akik éln i kívánnak a Szerkesztőségünk által k ínált lehetőséggel, hogy legfontosabb tevékenységüket és szervezetük 

felépítését megismertessük olvasóinkkal. Rovatunkban egy oldal megjelentetése ingyenes, ezen fe lü l m inden további oldal 
30.000 Ft + (ÁFA). Továbbá, megállapodás esetén reklám megjelentetését is vállaljuk, bővebb felvilágosítás

Szerkesztőségünknél kapható.

Németország, ügyvezető: Fábián Miklós 
Schleissheimer Str. 276/7 . 80809 München
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Alagút belsőhéj vasszerelés

A Kft. "ISO" minősítése folyamatban van, várhatóan 
1998. III. negyedévben lezárul. Tagjai vagyunk az 
ÉVOSz-nak, a BKIK-nak, az ITA-nak, a HSTT-nek, részt 
vállalunk a hazai és nemzetközi szakmai társadalmi 
életben.

Fontosabb referencia munkáink közül néhány az 
elmúlt évekből:

Németország: Müncheni metró D-i, K-i vonala; a 
stuttgarti Stadtbahn szerkezetépítési munkái; városi

közúti alagút Landshutban; csősajtolás Freisingben; 
Nürnbergben metróépítés.

Magyarország: Távfűtő alagutak rekonstrukciója 
(Budapest); Szennyvíztisztító telepbővítés, magas és 
mélyépítés (Dunakeszi); Üzemi épület és kapcsolódó 
közművek (Százhalombatta); 40 férőhelyes támfalga
rázs (Budapest); Épületek építése, rekonstrukciója 
(Budapest).

Szennyvíztisztító
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