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1981 – ÓTA PROFESSZIONÁLIS TŰZVÉDELEM
Dunamenti Tűzvédelem Zrt. több mint 35 éve áll az építészeti tűzvédelem szolgálatában. Ez 
idő alatt Magyarország illetve Közép- Kelet-Európa talán legjelentősebb, átfogó tűzvédelmi 
szolgáltatást nyújtó cégévé vált. Mindez köszönhető kiváló tűzvédelmi szakmérnök, statikus, 
fejlesztőmérnök, gépészmérnök, építész, - építőmérnök, kivitelező, gyártó szakembereinknek.

természetes 
hő-, és füstelvezető kupolák, sávok 

Füstkötény falak

gépészeti 
Füst, és tűzvédelmi csappantyúk
Füstelvezető, és JET ventilátor

Dunamenti Tűzvédelem Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen működő Részvénytársaság
2131 Göd, Nemeskéri Kiss Miklós u. 39. – Telefon: +36 27 345-217 – Fax: +36 27 345-074 – e-mail: godcenter@dunamenti.hu

Kereskedelmi iroda: 1149 Budapest, Pósa Lajos u. 20-22. – Tel.: (+36) 1 221-5574, Fax: (+36) 1 221-8092 – e-mail: budapestoffice@dunamenti.hu 

Internet: www.dunamenti.hu

HŐ, -ÉS FÜSTELVEZETÉSÚJ

A CEU újjáépítési projektjén örömmel tettünk eleget a  Strabag-Market 
konzorcium felkérésének a 13-as és 15 ös épületekben tűzvédelmi mun-
káinkkal. 

Mivel a feladat legkorszerűbb és magas színvonalú munkát igényelt, így 
a tervezők által megálmodott szerkezet védelmét 60, 90, 180 és az extrém 
240 perc tűzállóságra a saját gyártású POLYLACK és a külföldi ROMAPAINT 
SC3 tűzgátló festékkel, valamint a szintén saját gyártású POLYPLAST G 
habarcsunkkal végeztük. 

A szoros határidő ellenére teljesíteni tudtuk az aknafalak és gépészeti 
elemek 90 perces tűzállósági határértékű burkolását PROMATECT-AD 
tűzvédő építőlemezekkel. A gépészeti vezetékek tűzvédelmi tömítéseihez 
is a saját POLYLACK F,K termékünket és PS mandzsettákat használtunk.

BAUISO-TECHNIK 
ÉPÍTŐIPARI KFT.

A kecskeméti székhelyű Bauiso-Technik Építőipari Kft. 
magánvállalkozásként jött létre, 2009- ben. Irodánk 
mellett raktárakkal is rendelkezünk, melyek vidékről 
is jól megközelíthetőek. A cég ügyvezető igazgató-
ja Mácsai Gábor, aki egyben tulajdonos is. Mára már 
igen elismert céggé nőttük ki magunkat. Az egész 
ország területén vállalunk munkát. Legfontosabb 
elvünk ügyfeleink elégedettségén túl a pontosság, 
megbízhatóság, és minőség. A cég fő tevékenységi 
köre a gépi vakolás. Jelen pillanatban cégünk 24 főt 
foglalkoztat, és több alvállalkozóval dolgozunk együtt. 

A cég szolgáltatásai közé tartozik:
gépi vakolási munkák elvégzése
BAUMIT és SAKRET termékek forgalmazása,
vakológépek kölcsönözése 220V/390V,
homlokzati hőszigetelés,
homlokzati állványozás,
homlokzati állványok bérbeadása.

Bauiso-Technik Építőipari Kft., a construction company based in Kec-
skemét, was founded as a sole proprietorship in 2009. In addition to our 
offices we also possess warehouses with good access from the coun-
tryside, as well. The Managing Director and proprietor of the compa-
ny is Gábor Mácsai. Over the years we have become a highly acclaimed 
company, undertaking projects nationwide. In addition to ensuring cus-
tomer satisfaction, our key objectives are accuracy, reliability, and qual-
ity. The main activity of our company is mechanised rendering. We cur-
rently employ 24 people, and collaborate with several subcontractors.

Our services include:
mechanised rendering works
distribution of BAUMIT and SAKRET products, 
rendering machine rental 220V/390V, 
thermal insulation of walls, 
scaffold construction for walls, 
wall scaffold rental

Bauiso-Technik Építőipari Kft.
6000 Kecskemét, Halasi út 25-27

Telefon: (36-76) 701 225
Fax: (36-76) 702 465

E-mail: bauiso@bauiso.hu
Web: www.bauiso.hu

ARGO-HUNGARY KFT.

Nevünk ismerősen hangzik a legtöbb, nagyobb gene-
rálkivitelező cég körében, hiszen 1989 óta folyama-
tosan jelen vagyunk az építőipari piacon.  Általános 
tevékenységi köreink: épületlakatos-ipari munkák 
széles skálája, komplett acél tetőszerkezetek, épület-
acélszerkezetek, csarnokok, rozsdamentes korlátok 
és burkolatok gyártása, helyszíni szerelések, műem-
lék-felújítások. A helyszíni szerelésekhez a megfele-
lő előgyártási lehetőséget saját tulajdonú 1200 m2-es 
daruzott műhelyünk biztosítja. Műszaki-, technikai- 
és személyi feltételeink eleve biztosítják az I. osztá-
lyú munkavégzést. Ez sokat segített a CEU projekt-
nél kapott megbízás rövid határidejű teljesítésében. 
Az épületbe történő belépéskor láthatóak a belső 
térben végigvonuló impozáns korlátrendszerek, de 
a szemek elől rejtett, beépített épületlakatos-tar-
tószerkezeteket is cégünk gyártotta és építette be.

Our name sounds familiar to most major general contractors, as we have 
been present on the construction industry market continuously since 
1989. Our main activities are: a wide range of lightweight metal con-
struction works, production and on-site assembly of complete steel roof 
structures, steel building structures, halls, stainless steel rails, and 
claddings, historic renovation. Our own workshop of 1200 m2 fitted with 
cranes provides suitable pre-fabrication capacity for on-site assembly, 
while our technical and human resources alone guarantee the highest 
quality of our output. This proved to be of great help for meeting the short 
deadline of the order received for the CEU project. Entering the build-
ing, the spectacular rail systems that run through its entire interior are 
immediately visible, but the hidden, built-in lightweight metal support-
ing structures were also manufactured and installed by our company.

ARGO-HUNGARY KFT.
1103 Budapest, Gyömrői út 76-80.                    

Tel.:(+06-1) 431 8554 
Fax: (+06-1) 431 8555

E-mail: argohungary@argohungary.t-online.hu  
Web: www.argohungary.hu

ALPIN G-TECH KFT.

Cégünk a homlokzatok szakértője. Több mint két évti-
zedes tapasztalattal rendelkező csapatunk vasszer-
kezetek, tornyok szerelésére, korrózióvédelmére, 
valamint homlokzatok, tűzfalak, légudvarok szige-
telésére, festésére specializálódott. Irodaépületek, 
plázák díszítésében, tisztításában, továbbá speciá-
lis világítástechnikai feladatok elvégzésében is óri-
ási tapasztalatunk van. A CEU épületek hatalmas 
negatív üvegfalainak, acélszerkezeteinek takarítá-
sán kívül, a szomszédos légudvarok szigetelésén, 
festésén dolgoztunk.

We are the facade experts. Our team specialised in the assembly and 
corrosion protection of steel structures and towers and in painting and 
insulating facades, firewalls, and air shafts we have over two decades 
of experience. We also have a vast amount of experience in decorating 
and cleaning office buildings and malls and performing special light-
ing technology tasks. In the CEU project, in addition to cleaning the 
massive negative glass walls and steel structures of the building we 
also worked on insulating and painting the neighbouring air shafts.

Alpin G-Tech Kft.
2162 Őrbottyán Diófa u. 2051/5.

Tel.: (+06-70) 944 7735
E-mail: juhaszzoltan@alping.hu

Web: www.alping.hu
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BAU-SYSTEME 92 KFT.

25 éves, kizárólag magyar tulajdonú cégünk mára 
az egyik legnagyobb szárazépítészeti nagykeres-
kedelmi vállalat lett hazánkban.  Egyedülállóan szé-
les gipszkarton, szigeteléstechnikai és álmennyezeti 
palettánk termékeit országos hálózatunkon keresztül 
már az ország 9 pontján és webáruházainkon keresz-
tül is megvásárolhatják partnereink. Célunk olyan 
innovatív termékkör forgalmazása mellyel beruhá-
zó partnereink kiemelkedő esztétikum mellett időt-
álló, tökéletes funkcionalitást tudnak megvalósítani 
megálmodott épületeiknél. A szárazépítészet legna-
gyobb előnye a gazdaságosság mellett a gyorsaság 
és a design.  Nagy örömünkre szolgál, hogy része-
sei lehettünk ennek a kiemelkedő projektnek és az 
általunk forgalmazott homlokzati rendszerek egyi-
ke került beépítésre.

Our exclusively Hungarian-owned company has a history of 25 years. 
Today, it is one of the biggest wholesale dry construction companies 
in Hungary. Our partners can choose from a wide variety of plaster-
board, insulation or drop ceiling products at 9 locations in Hungary or 
via our web shop. Our goal is to offer an innovative product range that 
provides our investor partners with not only unique aesthetic design 
solutions in their buildings, but durability and perfect function as 
well. The greatest advantages of dry construction are cost efficiency, 
promptness and design. We are happy to be part of this outstanding 
project, in which one of our facade systems was chosen.

Bau-Systeme 92 Kft.
1095 Budapest, Soroksári út 164.

Tel.: (+36-1) 280 1278
Fax: (+36-1) 281 2144

E-mail: info@bau92.hu
Web: www.bau92.hu

C S E P R E G I
ÉPÍTŐANYAG SZAKKERESKEDÉS

ALAPÍTVA:1991 CSEPREGI

CSEPREGI ÉS TÁRSA 
KFT.

Cégünk 25 éves családi vállalkozás, amely minden-
nemű építőanyagot forgalmaz, ezen belül egyik fő 
pillére a hidegburkolati termékekkel történő keres-
kedelem. Olyan, a világon elismert gyártók termé-
keit forgalmazzuk - mint például a Ceramica Imola, 
Casalgrande Padana, Lafaenza Ceramica, Cerdomus 
és Ceramica Vogue - melyeket az esztétikum és prak-
tikum mellett a maradandóság és a minőség jellemez. 
Az általunk forgalmazott termékek megoldást kínál-
nak mind a kivitelezőknek és beruházóknak, mind 
a magánvevőknek. Cégünket a megbízhatóság, a jó 
minőség, a vásárlók legmagasabb szinten történő 
kiszolgálása jellemzi.

Our company is a 25-year-old family enterprise engaged in the distribu-
tion of all types of construction materials, with hard flooring products 
as a main focus. We market the products of globally renowned man-
ufacturers including Ceramica Imola, Casalgrande Padana, Lafaenza 
Ceramica, Cerdomus, and Ceramica Vogue, which in addition to their 
aesthetic appearance and practicality are characterised by durability 
and high quality. Our products offer solutions to contractors, develop-
ers, and private clients alike. Our key strengths are reliability, excellent 
quality, and the highest standard of service for our clients.

Csepregi és Társa Kft.
7090 Tamási , Szabadság u 92/a.

Telefon: (+36 74) 471 157
Mobil: (+36 30) 348 0534

E-mail: info@csepregi.hu
Web: www.csepregi.hu

MOBILFAL HUNGÁRIA KFT.

Mobilfal Hungária Kft | Dorma-Hüppe Austria
1111 Budapest, Budafoki út 59.

Tel.: +36.30.274.1010
E-mail: info@dorma-hueppe.hu

Web: www.mobilfal.hu
www.dorma-hueppe.hu

VOGLTOPTEC® 

ACOUSTIC PLASTER CEILING

VOGLTOPTEC® 
VAKOLT AKUSZTIKAI 

ÁLMENNYEZET

Az esztétika és a hangelnyelés 
kombinációja

A tökéletes akusztikai álmennyezet csak technoló-
gia kérdése. A teremakusztika mennyezeteken és 
falakon történő jelentős javítása érdekében a magas 
hatékonyságú perforált gipszkarton lapok mellett 
az akusztikai vakolatokat is számításba kell ven-
ni. Mind a két technológia önmagában is rendkívül 
magas akusztikai hatékonyságot képvisel. Együtt 
pedig mint az esztétika és a hanggátlás egyedül-
álló párosát alkotják. Mindezeken túl a Vogl Toptec 
vakolt akusztikai gipszkarton rendszer egy teljesen 
glettmentes megoldás.

Ésszerű és nagyon hatékony:
A hagyományos glettelés és a spakli elhagyása jelen-
tősen növeli a perforált felület részarányát és ezzel 
az akusztikai teljesítményt 
Gyorsabb és gazdaságosabb beépítés a pontos, „élt 
az élhez“ illesztési módszernek köszönhetően
Hangelnyelési együttható legfeljebb: αw = 0,95 
Mindent egy kézből: A teljes rendszer tökéletesen 
összehangolva és minősítve 
Teljes rendszer szállítása beleértve a Vogl csavar 
szettet is.

Perfect acoustic plaster ceilings are a question of technique Besides 
the acoustically highly effective perforated panels, acoustic plasters 
can also be used to significantly improve room acoustics through wall 
and ceiling surfaces.  Each of these techniques can in itself offer a high-
ly effective acoustic solution. Together they are an unbeatable team in 
terms of aesthetics and sound absorption. So far, however, working with 
conventional plaster base panels was more like using smooth gypsum 
plasterboards than a modern installation technique. The VoglToptec® 
plastered and perforated plasterboard system works quite different-
ly and, above all, without requiring any filler. 

Reasonable and very effective:
Because there is no need for board jointing, there is a considerable 
increase in perforated area, thus enhancing the acoustic performance
Quicker and more economical application due to the precise edge-to-
edge installation technique
Sound absorption coefficient of up to  αw = 0.95 (absorption class A)
All from one source: the complete system, perfectly matched and tested
Delivery includes Vogl screw kit

(+36-70) 703 6083

 iroda@romeriroda.hu

www.vogl-deckensysteme.de

(+36-1) 333 0010

kerimpex@kerimpex.hu

www.kerimpex.hu

CHIMNEY SYSTEMS

KÉMÉNYRENDSZEREK

A MaxKamin Kft. teljes körű megoldásokat kínál 
a piacvezető Tricox égéstermék-elvezető rendsze-
rek tervezése, szállítása, telepítése és végső enge-
délyeztetése területén. Referenciáink között első-
sorban ipari létesítmények, középületek, irodaházak 
és társasházak szerepelnek, de technológiai beren-
dezések komplett égéstermék-elvezető rendszerei-
nek telepítése is gyakran szerepel feladataink között.

MaxKamin Kft. offers complete solutions for the design, delivery, instal-
lation, and final licensing of the market-leading Tricox combustion 
product exhaust systems. Our references mainly include industrial 
facilities, public buildings, office buildings, and condominiums, but 
the installation of complete combustion product exhaust systems for 
technological installations is also a common task for us.

2040 Budaörs, Gyár utca 2.
Tel.: (+ 36-23) 503 985

Web: www.tricox.hu

MERKON KFT.

A CEU Nádor utcai munkaterületén cégünk a Market-
STRABAG konzorciummal megkötött szerződés alap-
ján kezdte meg a bontási feladatokat. A különösen 
forgalmas utcafronton lévő épületrész, valamint 
a teljes belsőudvari épületrész bontását DOOSAN 
420 típusú, bontógémmel ellátott vezérgép végez-
te, a bontási hulladék utcára történő szóródását egy 
daru által mozgatott, 20-25 méter hosszú gumisző-
nyeg akadályozta meg. A képződő hulladék tehergép-
járművekre való felrakodását DOOSAN 340 típusú 
lánctalpas, valamint HYUNDAI 200 típusú gumikere-
kes munkagépek végezték. A bontási hulladék továb-
bi hasznosítás céljából elszállításra került. A fentiek 
szerinti munkálatokat a szerződésnek megfelelően, 
fennakadások nélkül, határidőre teljesítettük.

On the Nádor utca site of the CEU our company commenced demolition 
tasks based on a contract signed with the Market-STRABAG Consortium. 
For the demolition of the building part on the particularly busy street 
front and the complete inner courtyard a DOOSAN 420 crawler exca-
vator fitted with a boom was used; a 20-25-meter-long rubber carpet 
moved by a crane prevented demolition debris from falling onto the 
street. The debris generated was loaded onto dump trucks by DOOSAN 
340 tracked and HYUNDAI 200 rubber-wheeled excavators. Demolition 
debris was removed for re-use. We have carried out the above tasks 
according to the contract terms, without hitches, and within deadlines.

MERKON Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
1184 Budapest, Lakatos út 61-63.

Tel.: +36 1 291 7070; 290 9701
Fax: +36 1 291 7070

Email: merkon@merkon.hu
Web: www.merkon.hu

MOBIL WALL SYSTEMS
PRODUCTION, IMPLEMENTATION
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PARTNER

Betonelemgyártó és Fémipari Szolgáltató Kft.

PARTNER

PARTNER
Betonelemgyártó és Fémipari 

Szolgáltató Kft. 

Cégünk előregyártott betonelemek gyártásával, illet-
ve előregyártott vasbeton vázszerkezetek tervezésé-
vel, gyártásával és kivitelezésével foglalkozik.

Üzemcsarnokunkban sokféle előregyártott beton 
és vasbeton termék készül: lépcsőkar, kehely, pillér, 
gerenda, falpanel, támfal elem, lelátó elem, kerítés 
oszlop, aknaelem és többféle egyedi termék meg-
rendelői igény szerint.

Our company is specialized in production of prefabricated concrete 
elements, in designing, manufacturing and installation of precast con-
crete frame structures.

A wide range of prefabricated and reinforced concrete elements are 
made in our factory hall: stairs, precast footings, pillars, beams, wall 
panels, abutments, grandstand elements, fence posts, manhole ele-
ments and various special products according to customer requirements.

Cím: 7030 Paks, Vasút u. 2.
Telefon: +36 75 519 230

Fax: (+36-75) 421 794
E-mail: info@partnerpaks.hu

Web: www.partnerpaks.hu

Concrate Manufacturing and Metallurgical 
Services Ltd.

Solution 
Partner

CEU campus integrált épület felügyeleti rendsze-
rének kivitelezését SBT Automatika Kft. végezte. 
A projektben Siemens DESIGO CC épület felügyele-
ti rendszer került telepítésre, mely az új BMS rend-
szer első hazai bemutatkozása. Az átadott DESIGO CC 
rendszer a gépészeti alrendszerek és szobai helyi-
ségek kezelésén kívül integrálja a tűzjelzés, behato-
lás védelem, CCTV, beléptető gyengeáramú alrend-
szereket is.

A szobai vezérlők helyiségenként kezelik a jelenlét, 
napsugárzás, időjárás és felhasználói igény függvé-
nyében a világítás erősségét, árnyékolást, frissleve-
gő utánpótlást és helyiség hőmérsékletet. DESIGO 
CC a legkisebb energiafelhasználás mellett a nagy-
fokú integráció segítségével menedzseli az épület-
ben a maximális komfortot. SBT Aut. Kft. a BMS rend-
szerek tervezésén, telepítésén kívül hibajavítással 
és szerviz tevékenységgel is foglalkozik.

The integrated building management system of the CEU campus was 
constructed by SBT Automatika Kft. The project included the instal-
lation of the Siemens DESIGO CC building management system, which 
marked the first appearance of this new BMS system in Hungary. In 
addition to the management of building engineering subsystems and 
individual premises, the delivered DESIGO CC system also integrates 
the light-current fire alarm, intrusion protection, CCTV, and access 
control subsystems. Room controllers manage the intensity of light-
ing, shading, replenishment of fresh air, and temperature separately 
for each of the premises, depending on the presence of people, sun-
light, weather conditions, and user needs. Thanks to its high level of 
integration DESIGO CC ensures maximum comfort in the building with 
minimal energy consumption. In addition to the design and installa-
tion of BMS systems our company also provides troubleshooting and 
service activities.

H-1143 Budapest, Gizella út 51-57.
Mobil: (+36-30) 9401-957

Fax:(+36 1) 471-1802
Email:lajos.pallagi@sbtaut.hu

www.sbtaut.hu

FOR-BAU 97 BT.

1997-ben alakult a cégünk. Társaságunk fő tevékeny-
ségi köre a felületképzés, gipszkarton, vasbeton, 
ytong falak glettelése – gépi technológiával egyaránt 

–, festése, tapétázása. Vállaljuk fa- illetve fémfelüle-
tek mázolását, de homlokzati munkák kivitelezésével 
is foglalkozunk. A cég profiljába beletartoznak laká-
sok, családi házak, irodaépületek, szállodák és csar-
nokok festési munkái is. A sok éves tapasztalatnak, 
a felkészült szakembergárdának és a kiváló minő-
ségű anyagoknak köszönhetően cégünk folyamato-
san jelen van a magyar építőipari palettán. Az idei 
év egyik projektje volt a CEU homlokzatának festése.

Utóbbi nagyobb munkáink:
A8 Palace Hotel
OBO Bettermann
VGP Park, Alsónémedi
Apollo Tyres, Gyöngyöshalászi
TAKATA, Miskolc
Groupama Aréna
Honeywell, Nagykanizsa

Our company was established in 1997. Our main activities are sur-
face finishing, repairing plasterboard, reinforced concrete, and Ytong 
concrete walls – also using mechanised technology –, painting and 
wallpapering. We can undertake the painting of wooden or metal 
surfaces and offer facade works, as well. Our company profile also 
includes painting apartments, houses, office buildings, hotels, and 
halls. Thanks to many years of experience, an expert team of profes-
sionals, and the use of materials of excellent quality we have become 
a constant player on the Hungarian construction industry market. 
One of our projects for this year was painting the facade of the CEU.

Our latest major projects:
A8 Palace Hotel 
OBO Bettermann
VGP Park, Alsónémedi
Apollo Tyres, Gyöngyöshalászi
TAKATA, Miskolc
Groupama Aréna
Honeywell, Nagykanizsa

For-Bau 97 Bt.
2161 Csomád, Fóti utca 4.
Tel.: (+36-30) 446 8105

E-mail: forbau@invitel.hu
Web: www.forbau.hu

GARZON BÚTOR 
CÉGCSOPORT

A Garzon Bútor Cégcsoport  Magyarország egyik 
legrégibb 100 százalékban magyar tulajdonú bútor-
gyártója, immár 66 éves működési tapasztalatunkkal 
a piac meghatározó szereplőjévé váltunk.Napjaink-
ban fővállalkozói, kereskedelmi és gyártói tevékeny-
séget folytatunk. Pénzügyi helyzetünk stabil, tőke-
erős cég vagyunk, éves árbevételünk meghaladja 
a 4 milliárd forintot. Cégcsoportunk menedzsment-
je számára legfőbb érték az elégedett Megrendelő. 
Gyártóként és fővállalkozóként a tervezéstől a kulcs-
rakész kivitelezésig nyújtunk szolgáltatást. Székes-
fehérvári kereskedelmi, gyártói  és logisztikai köz-
pontunkban végezzük tevékenységünket.  

Stratégiai területeink: 
iroda 
egészségügy
művelődés, kultúra
szálloda
üzletberendezés
bérgyártás

Garzon Furniture Corporation, a 100% Hungarian company is one of the 
oldest furniture manufacturers of Hungary. It has been active on the 
market of furniture manufacturers for 66 years now. Our corporation 
is a trade and manufacturing company, on principal contractor level. 
With an impressive history as a manufacturer, our company has a sta-
ble financial background and high capital intensity, with an annual rev-
enue of over HUF 4 billion. For the management of our Group, the most 
valuable assets are our satisfied customers. As a principal contrac-
tor, we provide services from design to turnkey implementation. We 
pursue our activities at our trade, manufacturing and logistics center 
based in the city of Székesfehérvár.  

Our strategic areas are: 
office 
 healthcare
education and culture
hotels
shop-fitting
contract manufacturing

Garzon Bútor Cégcsoport
8000 Székesfehérvár, Bakony u. 4.

E-mail: garzon@garzon.hu
Web: www.garzon.hu

HERCZEG  
ÉS TÁRSA KFT.

Cégünk, a Herczeg és Társa Kft. a Market-STRABAG 
Konzorcium alvállalkozójaként a CEU campus pro-
jektjén is bizonyíthatta tudását. A Várkert Bazár fel-
újítási munkái után ez újszerű feladatot jelentett. 
A kivitelezési munkák során belső fa, normál- és 
hanggátló nyílászáró szerkezetek gyártását és hely-
színi szerelését végeztük. Igazi kihívást jelentett az 
ír tervezőiroda terveit és magas igényszintet tükrö-
ző elvárásait, a szűk kivitelezési időszakban meg-
valósítható formában, gyárthatóvá és kézzelfogha-
tó produktummá tenni. Különösen szép feladatot 
jelentett a Budapest Nádor u. 15. szám alatti épü-
letben a közösségi terek és az auditórium nyílás-
záróinak kivitelezése. Ezek a natúr felületkezelé-
sű tölgy szerkezetek igényes módon egészítik ki és 
fogják keretbe a többi szakma munkáját. Munkatár-
saink munkáját dicsérve végül harmonikus egység-
ben emelik magasabb szellemi és esztétikai szintre 
az építészeti tereket. Remélhetőleg sokak számára 
válik hasznossá közös tevékenységünk, maradandó 
esztétikai élményt nyújt a jövő nemzedékek számára.

Our company, Herczeg és Társa Kft., had the opportunity to prove its 
expertise in the CEU campus project, as well, as a subcontractor of 
the Market-STRABAG Consortium. After the renovation works of the 
Castle Garden Bazaar, this represented a novel task. In the project, we 
performed the production and on-site assembly of normal and acous-
tic wooden interior doors. Turning the plans and high standards of the 
Irish designer bureau into a tangible product that could be manufac-
tured and realised within the tight project schedule represented a ver-
itable challenge. Creating the doors of communal spaces and of the 
auditorium in the building situated at 15 Nádor utca was a particular-
ly beautiful task. These oak structures with a natural finish exquisite-
ly complete and frame the work of other trades and as a harmonious 
unit raise architectural spaces to a higher spiritual and aesthetic lev-
el that is testament to the work of our colleagues. We hope that our 
joint activity will prove useful for many and provide a lasting aesthet-
ic experience for future generations.

Herczeg és Társa Kft.
6000 Kecskemét, Tatár sor 10.

Tel.: (+36-76) 322 581
Fax: (+36-76) 486 830

E-mail: htsakft@htsakft.hu
Web: www.htsakft.hu

SYBA 
NAPVÉDELEM KFT.

Cégünk évtizedekre visszanyúló szakmai múltjának 
köszönhetően, alkalmazkodva a tervezői és kivite-
lezői szempontokhoz, egyedi árnyékolástechnikai 
igényeket is képes megvalósítani. Különleges meg-
oldásokat  kínálunk modern irodaépületek, hote-
lek, iskolák, középületek részére. Büszkék vagyunk 
rá, hogy részt vehettünk a CEU kivitelezésében, és 
funkcionális és esztétikai szempontoknak is meg-
felelő szerkezetekkel gazdagíthattuk az épületet. 
Speciális igényeivel keressen minket bizalommal.

Due to its decades-long professional history our company can also 
accommodate unique shading technology needs in line with the crite-
ria of designers and contractors. We offer special solutions for mod-
ern office buildings, hotels, schools, and public buildings. We are proud 
to have had the opportunity to take part in the CEU project and to have 
enriched the edifice with structures that satisfy both functional and 
aesthetic criteria. Do not hesitate to contact us with any custom needs!

SYBA Napvédelem Kft. 
2120 Dunakeszi, Repülőtéri út 1. 

Tel.: (+36-30) 553 7452
Web: www.syba.hu
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l031 Budapest, Áldomás u. 39.
Tel.: (+36-1) 250 2711
fax: (+36-1) 454 1341

E-mail brass@brass.hu
Web: www.brass.hu

ÉPÜLETLAKATOS 
MUNKÁK

GYÉMÁNTTECHNOLÓGIA 
A CEU-N

A CEU campus, mint meglévő téglaépület-új vasbe-
ton szerkezetű ház kombinációja a gyémánttechnoló-
giás szerkezetátalakítás szinte valamennyi felhasz-
nálási területét aktualizálta. Az építkezésen szükség 
volt meglévő vasbeton pincefödémben nagyméretű 
nyílás készítésére toronydaru telepítéséhez, az épü-
letgépészeti szerelőmunkák számára átvezető nyí-
lások készítésére régi, vegyes szerkezetű- (tégla 
boltozat-feltöltés-aljzatbeton) és új vasbeton födé-
mekben, vasbeton-, tégla- és vegyes szerkezetű fala-
zatokban. A meglévő tégla falazatok átalakításánál 
(pl. ajtóbővítések akár 1 m fölötti falvastagságok ese-
tén) különösen hasznos volt a szerkezetkímélő gyé-
mánttechnológiás falvágás alkalmazása. 

The CEU campus buildings, as the combination of an existing brick 
building and a new building with reinforced concrete structure have 
refreshed almost all fields of diamond technology restructuring. At the 
construction site it was necessary to create large openings in the exist-
ing reinforced concrete cellar ceilings so that the tower crane could 
be mounted; openings were needed for the transfer of building engi-
neering works in the old mixed structure (brick vault-fillup-concrete 
floor) as well as in new reinforced concrete floors, in reinforced con-
crete-, brick- and mixed walls. When remodelling existing brick walls 
(e.g. enlarging door openings at wall thicknesses over 1 m) the struc-
ture-friendly diamond-technology wall cutting was particularly useful.

AlapszisÉp Kft.
1173 Budapest, 544. utca 38.

Mobil: (+36 30) 934 5543
Fax: (+36-1) 417 2006 

e-mail: alapsziskft@gmail.com

DIAMOND TECHNOLOGY AT CEU

DORLA BAU KFT.

Cégünk közműépítéssel, vízbekötésekkel, csatorna-
bekötésekkel, víz-csatornahálózatok tervezésével, 
kivitelezésével, komplett megvalósításukkal fog-
lalkozik. Referencia munkáink között megtalálható 
egyebek mellett a Sorsok Háza projekthez kapcso-
lódóan a Fiumei úti tűzcsapok telepítése NA 500-
s főnyomó vezetékről. Továbbá ugyanitt tervezés, 
engedélyeztetés, ingatlanon belül vízhálózat kiépí-
tése, vízbekötés tervezése, engedélyezése, haszná-
latbavételi hozzájárulás beszerzése. A Groupama 
Arénához kapcsolódó NA-400-s vízkiváltás a Nagy-
várad téren; tervezés, engedélyezés. 

További referenciáink: 
Víz- csatornahálózat kiépítése,  
Március 15. tér, Budapest
 Víz- csatornahálózat kiépítése, víz-  
és csatornabekötések,  
Újhegyi sétány, Budapest, X. kerület
Közműépítési munkák, víz-csatorna.  
Jaguár szalon, Budapest, XI. kerület
Közműépítési munkák,  
Szent Imre tér, Budapest, XXI kerület
NA 160-s KPE vízvezeték építése,  
Gát utca, Budapest, IX. kerület 
SKANSKA irodaház közműbekötések  
tervezése, kivitelezése, Váci út,  
Budapest, XIII. kerület 
Tervezési munkák:
NA 100-s Göv vezeték,  
Tamási Áron utca, Budapest, XII. kerület 
NA -150-s Göv vezeték,  
Petőfi Sándor utca, Budapest, V. kerület 
NA 110-s KPE vízvezeték, Kaptató utca,  
Budapest, II. kerület 

Our company offers comprehensive solutions for the planning, con-
structing and complete implementation of public utility works, water 
supply, sewage connections, and water-sewage pipeline systems. Our 
references include the installation of the fire hydrants at Fiumei út from 
the NA 500 water main, in connection with the project of Sorsok Háza 
social institution. In addition, we were also involved in planning, obtain-
ing licenses, waterline construction inside the building, water connec-
tion planning and licensing and obtaining building use license. Our task 
in connection with the Groupama Arena was the NA-400 water replace-
ment at Nagyvárad tér, as well as planning, and licensing. 

Additional references: 
The construction of the water supply and sewerage system at Már-
cius 15. tér, Budapest
The construction of the water supply and sewerage system, water and 
sewage connections at Újhelyi sétány, Budapest, District X.
Public utility works, water-sewage. Jaguar saloon, Budapest, District XI.
Public utility works, Szent Imre tér, Budapest, District XXI.
NA 160 KPE water system construction, Gát utca, Budapest, District IX. 
SKANSKA office building design, construction, Váci út, Budapest, Dis-
trict XIII. 
Design work:
NA 100 KPE pipeline, Tamási Áron utca, Budapest, District XII. 
NA -150 KPE pipeline, Petőfi Sándor utca, Budapest, District V. 
NA 110 KPE water pipeline, Kaptató utca, Budapest, District II. 

Dorla-Bau Kft.
2011 Budakalász, Munkácsy Mihály utca 24.
Tel.: (+06-26) 785-388; (+06-20) 972 3570

Fax.: (+06-26) 785 388
E-mail: redaitibor@gmail.com

OTTHONDEPO.HU
KOVÁCS TÜZÉP KFT.

Az OtthonDepo.hu egy építőanyagokkal és lakbe-
rendezési cikkekkel foglalkozó webáruház, amelyet 
a 26 éves Kovács Tüzép Kft. üzemeltet. A webáruház 
választékában nagy hangsúllyal jelennek meg 
burkolatok, szaniterek, csaptelepek, fürdőkádak, 
zuhanykabinok és egyéb szerkezeti építőanyagok. 
A végfelhasználók mellett állandó partnereink lak-
berendezők, építészek és viszonteladók. A vásár-
lók elégedettségét szolgálja az országos logisztika 
és a folyamatosan bővülő raktárkészlet. 2016-ban 
a webáruház az „Év Internetes Kereskedője” sza-
vazáson bekerült a legjobb 10 közé a nagyvállalati 
kategóriában. Az Otthondepo.hu - a Lurdy-házban 
található bemutatóterem mellett, novemberben új 
üzlettel bővül Budapesten, a Pesti úton található 
HomeCenter-ben.

OtthonDepo.hu is a webstore specialising in construction materials and 
furnishing articles, operated by Kovács Tüzép Kft., a company with 26 
years of history. Coverings, sanitary fixtures, faucets, bathtubs, show-
er cabins, and other structural building materials are prominent with-
in the offerings of the webstore. In addition to end users, our partners 
include interior designers, architects, and resellers. Our nationwide 
logistics network and continuously expanding stock are dedicated 
to ensuring the satisfaction of our customers. In 2016 the webstore 
finished in the top 10 in the corporate category of the „Online Mer-
chant of the Year” awards. In addition to its showroom in Lurdy-ház, 
OtthonDepo.hu will open a new store in Budapest in November, in the 
HomeCenter on Pesti út.

Bemutatóterem:  LURDY HÁZ
1097 Budapest, Könyves K. krt. 12-14. | 32. sz. üzlet

www.otthondepo.hu

INTELLIGENS 
VILÁGÍTÁSI 

RENDSZEREK

TERVEZÉS 
BEÜZEMELÉS 

KARBANTARTÁS

www.lumentron.eu

BMI BALÁZS 
MÉRNÖKIRODA KFT.

Cégünk hat éve képviseli dilatációs profilrendsze-
reivel Európa piacvezető cégét, a MIGUA GmbH-t. 
A fugarendszerek magyarországi forgalmazójaként 
garantálja ugyanazt a kiemelkedő minőségű, átfogó 
fugaprofil és fugaszerkezeti programot, mint az anya-
vállalat. Hazai és nemzetközi vezető építészek, ter-
vezők és kivitelezők számítanak a MIGUA-ra. Kiváló 
referenciáikkal világszerte jelentősen hozzájárulnak 
a kiemelkedő építmények tartós védelméhez, vala-
mint, hogy ezek tökéletes funkcionalitást és építé-
szeti minőséget kapjanak. A MIGUA fugarendszerek 
széles körű alkalmazási területen fellelhetőek: olyan 
nagylétesítményekben például, mint bevásárló köz-
pontok, kiállítási csarnokok, kórházak, ipari termelő- 
és raktárcsarnokok, mélygarázsok és gyalogoshidak.

Our company has been representing the expansion joint profile sys-
tems of Europe’s market leader, MIGUA GmbH, for six years. As Hun-
garian distributors of these joint systems we offer the same compre-
hensive joint profile and joint structure palette of outstanding quality 
as the parent company. Leading Hungarian and international archi-
tects, designers, and contractors rely on MIGUA, who hold excellent 
references for their contribution to the durable protection and perfect 
functionality and architectural quality of high-key buildings worldwide. 
The MIGUA joint systems can be found in a wide range of applications, 
including large-scale facilities such as shopping centres, exhibition 
halls, hospitals, industrial plants and warehouses, underground park-
ing garages, and pedestrian bridges.

BMI Balázs Mérnökiroda Kft.
2038 Sóskút, Ipari Park hrsz. 3508/23.

Tel.:(+36-23) 919 164
Fax: (+36-23) 919 165

E-mail: office@bmi.co.hu
Web: www.bmi.co.hu
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Dual Glass Kft.
2243 Kóka, Nagykátai út 133.
info@dualglass.hu
www.dualglass.hu
70/398-4845

Egyedi zuhanykabinok: 
Mala Garden, Regency, Atlantisz, Aurora,
La Riva, Liszkay Pincészet

Tárolók, vitrinek: 
Jurisics vár, Aquincum Múzeum, 
Szántó Kovács János Múzeum 

Üvegportálok: 
Vodafone, Dockyard, Játék-Vár

EDZETT ÜVEGFALAK, 

KERET NÉLKÜLI NYÍLÓ ÉS TOLÓAJTÓK, 

EGYEDI MÉRETŰ ZUHANYKABINOK, 

ÜVEGKORLÁTOK ÉS JÁRHATÓÜVEGFELÜLETEK

CASTELLUM HOTEL HOLLÓKŐ
·        Pontmegfogásos üvegkorlát

·        Wellness edzett üvegfal
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