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VISION LED FALIKAR 
Gyártó: DELTA LIGHT
Forgalmazó: be light!
www.belight.hu

A fel-levilágító Vision LED-falikar mára már  
a DELTA LIGHT egyik védjegyének számít.  
Maga a lámpatest is elegáns, a parabola for-
mában kilépő fény pedig rendkívül egyedi, 
melyet még tovább fokozhatunk színszűrők 
alkalmazásával.

Funkció: oldalfali lámpatest 
Anyag: alumínium test, üveglencse
Ár: 96.540 Ft.
A lámpatest beépített LED-fényforrást tartalmaz. 
Energiaosztály: A, A+, A++

TUFFY – THE WILD BUNCH
Gyártó: MAGIS 
Forgalmazó: do work!
www.dowork.hu

A MAGIS előszeretettel használ játékos formá-
kat termékeiben, ilyen a 2014-ben bemutatott 
TUFFY is. Ülőmagassága látványos forgómecha-
nizmussal állítható 42 és 61 cm között. A termék 
elsődleges funkciója munkaszék, de nem csak 
az iroda, hanem otthonunk, kávézók vagy épp 
iskolák belső terét is feldobhatjuk a MAGIS és 
Grcic remekével.

Design: Konstantin Grcic 
Funkció: munkaszék
Anyag: bükkfa, üvegszállal erősített polipropilén
Ár: 128 020 Ft-tól
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www.jankoablak.hu

BROAD SYSTEM

Janko_CROSS
,

Janko_big,

KERTÉPÍTÉS - PARKÉPÍTÉS 
AUTOMATA ÖNTÖZŐRENDSZEREK TELEPÍTÉSE 
ZÖLDTERÜLETEK FENNTARTÁSA ÉS GONDOZÁSA

Cégünk a HARAPPA Kft. 2008-ban alakult  a korábbi vállalkozói 
múlt, valamint a jogelőd cégformátum tapasztalatait átörökítve.

A cég fő tevékenységi területe a teljes körű kert- és parképítés, 
automata öntözőrendszerek telepítése, valamint zöldterületek 
fenntartása és gondozása. Megrendelőink között beruházó vál-
lalatok, önkormányzatok és magánszemélyek egyaránt megta-
lálhatók.

Miután megbízásainkat magas színvonalon  és szigorúan ha-
táridőre teljesítjük, számos jelentős referenciával rendelkezünk, 
melyek közül a  Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Művészeti Múzeum, 
a Graphisoft Park, a Groupama Aréna környezetrendezése kiemel-
ten is megemlíthető. 

Stabil szakembergárda, valamint kiforrott alvállalkozói kör a biz-
tosítéka annak, hogy partnereink megtisztelő bizalmának a  to-
vábbiakban is az elvárt minőségű és határidejű munkavégzéssel 
tudjunk megfelelni.

HARAPPA Kft.
1147 Budapest, Gervay u. 97/a.  

+36 30 944 6619

Az Argomex Kft. több éves kutatás-fejleszté-
si munkája eredményezte az öntömörödő, 
nagyszilárdságú StyleCrete® betont, amely-
ből rendkívüli felület- és formagazdagsággal 
készülnek homlokzatburkoló kéregpanelek, 
térbútorok vagy belsőépítészeti burkolatok, 
elemek. A StyleCrete® tényleg több mint beton. 
Az anyagon túl egy felület, egy látvány, egy 
használati tárgy, egyben életszemlélet is. 

Minőség, stílus és profizmus egyaránt jel- 
lemzik ezeket a termékeket, melyek egyre 
nagyobb számban találhatók meg ország-
szerte homlokzati burkolatként középülete-
ken, bútor- és térelemként köztereken, sőt, 
ma már magánépületek külső és belső tere-
iben. Erre kiemelkedő példa a Széll Kálmán 
téren készült tereplépcső-pihenőpad felület.
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ARGOMEX Építészeti és Kereskedelmi Kft.
5561 Békésszentandrás, Kisfaludy u. 30.

Tel.: +(06-66) 218 439
E-mail: info@argomex.hu

Web: www.argomex.hu

Üzletpolitikánknak megfele-
lően alapvetően közbeszerzési eljárások ke-
retében elnyert magasépítési kivitelezések-
ben veszünk részt fővállalkozóként, legyen 
szó tervezésről, felújításról, átépítésről, vagy 
zöldmezős beruházásról. A kivitelezéseink 
között megtalálhatók oktatási, kulturális és 
iroda épületek, valamint speciális funkciójú 
létesítmények is, mint sportcsarnokok, piac, 
vagy metró aluljáró.

Modern létesítmények és 
műemléki épületek egyaránt fellelhetők a 
referenciáink között. A felújításokat többsé-
gükben a kivitelezés ideje alatti is lakott tár-
sasházakban, vagy társasházi környezetben 
található közintézményekben végeztük, me-
lyek túlnyomó része a kivitelezés ideje alatt 
is rendeltetésszerűen működött.

ÉPÍTÉSZETI MUNKÁK 
SZAKSZERŰ, 

HATÁRIDŐRE TÖRTÉNŐ 
IGÉNYES LEBONYOLÍTÁSA

 INGATLANFEJLESZTŐ ÉS ÉPÍTŐ ZRT.

LAM

8000 Székesfehérvár, Galántai út 64.
Telephely: 1123 Budapest, Alkotás u. 53. D épület V. emelet.

Tel.: 06 (1) 224-7050 Fax: 06 (1) 224-7051 
Email: iroda@lamzrt.hu

Ingatlanfejlesztő és Építő Zrt.
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BERUHÁZÁS VEZETÉS
MŰSZAKI ELLENŐRZÉS

ÁTS és TSA Építész Iroda Kft.

Cím:  1036 Budapest, Bécsi út 67.
Tel.:  +36 20 922 6096
E-mail: atstsa1@gmail.com




