
 

 

 

 

 

 

Együttmüködő partnereink 

 

 

 

 

  



 

AGC Glass Hungary Kft. 

Képviselő: Maródi Csilla  

Mobil: +36209732987 

E-mail: csilla.marodi@eu.agc.com 

Cím: H-2851 Környe, Üveggyár u. 1. 

Web: www.agc-yourglass.com  

Az AGC Glass Europe építészeti síküveg gyártó 

cégcsoport magyarországi képviselete az AGC Glass 

Hungary Kft. Kültéri és beltéri üvegmegoldások 

határtalan skáláját kínáljuk partnereinknek – építészeti 

és beltéri dekorációs üvegeket, tükröket, katedrál 

üvegeket, tűzgátló üvegeket. Az építészeket és tervező 

irodákat, valamint magyarországi partnereinket 

üvegmintákkal, tervezési segédanyagokkal, technikai 

adatokkal és szakmailag kiválóan felkészült mérnöki 

gárdával támogatjuk. Az érdeklődőknek partnerlistát 

tudunk küldeni, akiken keresztül megvásárolhatják 

termékeinket. 

 

 

Alexy Üvegtechnika Orosháza Kft. 

Képviselő: Furus Noel 

Mobil: +36203300518  

E-mail: info@becreative.glass és info@auo.hu  

Cím: 5900 Orosháza, Juhász Gyula utca 5091/1 hrsz. 

Web: www.becreative.glass 

Facebook: facebook.com/becreative.glass 

 

Az üveg csodálata és szeretete hozzánk is elért, így 

2010-ben megalapítottuk cégünket, amely kezdetben, 

mint családi vállalkozás működött. Mára már azonban 

büszkén kijelenthetjük, hogy jelentős ismeretségre és 

sikerekre tettünk szert a hazai és nemzetközi „üveg 
piacon”. Fő profilunk üvegportálok, üvegkorlátok, 

zuhanyzók, dekor üvegek (konyhahátfal, falburkolatok), 

járható üvegfelületek, előtetők gyártása és beépítése. 

Csapatunkat az évek során gondosan, magasan képzett 

és nagy tapasztalattal rendelkező szakemberekből 

állítottuk össze, így minden feladatkört mi végzünk, a 

terveztetéstől egészen a kivitelezésig. 
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Egyedi kárpitos bútorok készítése 

Bemutató terem 

Ügyvezető: Benyik Zoltán 

Mobil: +36203399172 

Email:  z.benyik@aristobutor.hu 

Cím: 9023 Győr, Richter János u. 9. 
Weboldal: www.aristobutor.hu 

Fax: +3696519260 

 

A magyar tulajdonban lévő Aristo Bútor kiváló 

minőségű kárpitos bútorokat készít egyedi 

méretben és formában. Bemutatóterme és gyártó 

üzeme egy helyen, Győrben található. Itt gazdag 

mintakollekcióból válogathatnak az érdeklődők  és 

megtekinthetik a kárpitos bútorkészítés 

folyamatait. Akár egy fotó, egy vázlat alapján is 

elkészítik a megrendelő, vagy a lakberendező által 

megálmodott formát. Megbízóik között a lakossági 

ügyfeleken kívül irodák, szállodák és éttermek szerepelnek. Ügyfeleik több mint 400 fajta 

minőségi bevonó anyag közül választhatnak. ARISTO BÚTOR – Az Ön egyénisége 

 

 

 

CASATI COLOR Kft. 
 
Cím: 2335 Taksony, Ipartelep 

1. 

Telefon: +3624536265 

+3624536266 

+36304171819 

E-mail: casati@casati.hu 

 

"...a színek keltik életre környezetünket, CASATI életre 

kelti a színeket..." 

...e szlogennel van jelen a Casati festékgyár 1935 óta a 

festékpiacon, tapasztalatát, szakmai hozzáértését adva 

partnereinek. A CASATI COLOR Kft. kizárólagos joggal 1998 

óta forgalmazza a Casati festékeket Magyarországon.  

A CASATI termékek magukban hordozzák egy garantáltan 

megbízható minőségű technológia minden pozitívumát, amit 

segít az alapanyagok figyelmes kiválasztása, a folyamatos 

fejlesztések, valamint szoros együttműködés partnereinkkel, 

felhasználva mindennemű visszajelzéseiket. Az elmúlt időben, 

örömmel mondhatjuk, hogy magyarországi forgalmunk 

megsokszorozódott. Egyre növekszik a kereslet a kiváló 

minőségű, kedvező árú, esztétikus és korszerű csomagolású, 

könnyen értékesíthető CASATI termékek iránt. 
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COP Rendszertechnika Kft.  
Mitsubishi Electric Zubadan/Ecodan hőszivattyús rendszerek 

magyarországi forgalmazása, tervezése, telepítése. 

 

Cím: 2011 Budakalász, József Attila u. 75. 

Tel: +3613539375 

E-mail: info@hoszivattyuszakerto.hu 

Web: ecodan24.hu, ecodanshop.hu, zubadan.info.hu, rezsifelejto.hu 
 

Cégünk megújuló energiát hasznosító épületgépészeti megoldásokat nyújt mind lakossági, 

mind az ipari szegmens számára. Telepített rendszereink teljesítménye több, mint 14.000 

kW, napelemes-, szellőztető- és klímás megoldásainkkal együtt pedig már az ezret 

meghaladja referenciáink száma. Levegő-víz hőszivattyús rendszereink kiemelkedő 

teljesítményt garantálnak, köszönhetően az általunk forgalmazott Mitsubishi Electric 

készülékek kiemelkedő minőségének. A felhasználói igények és a környezettudatosság 

erősödését követve a japán gyártó folyamatosan fejleszti Mitsubishi Zubadan hőszivattyúit, 

amely által a piacon egyedülálló terméket kínálunk a gazdaságos fűtés és hűtés iránt 

érdeklődőknek. Szintén ezekhez az igényekhez kapcsolódik a pollenmentes, friss levegő 

biztosítása, amelyre a Mitsubishi Lossnay szellőztetőrendszer tökéletes megoldást nyújt. E 

két termékcsalád együttesen lefedi a költséghatékony és kellemes klímájú otthonnal 

szemben támasztott elvárásokat. 

A teljes rezsinullázás jegyében a hőszivattyú és napelemes rendszer együttes telepítését 

is vállaljuk. 

 

E kiváló minőségű termékek forgalmazása mellett a rendszerek testreszabásával, 

kiépítésével garantáljuk a „Mindent egy kézből” elv megvalósulását, melynek 

köszönhetően egyedi megoldásokat kínálunk a legkülönbözőbb igényekre, legyen szó 

kisebb lakásról vagy akár nagyobb területű létesítményről. A napjainkban különösen 

kedvelt, felületfűtéssel (padló-, mennyezetfűtés/hűtés) kombinált belső terek 

épületgépészeti kialakításával egy különleges, hiánypótló szolgáltatást nyújtunk a hazai 

piacon. A tervezéstől egészen a beüzemelésig, illetve a karbantartásig garantáljuk a 

komplett folyamat koordinálását, megvalósítását. Emellett a megrendelők számára 

biztosítjuk a kiterjesztett termék- és szolgáltatásgaranciát. Gépész- és beüzemelő 

kollégáink külső-, illetve belső workshop-ok révén folyamatosan képezik magukat a 

legfrissebb gépészeti és tervezési trendeket illetően. 

 
Újdonságaink és áraink folyamatosan elérhetőek webes platformjainkon. Tervezéssel, 

beüzemeléssel, árajánlattal és kalkulációval kapcsolatban az ecodan24.hu oldalon; míg 

termékeinket és szettjeinket az ecodanshop.hu oldalon tekinthetik meg az érdeklődők. 
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Dorimpex Kft. 
 

Tel.: +36305420680 

+36303823597 

+36302778000 

E-mail: dorimpex@dorimpex.hu 

Web: www.fenyo-borovi.hu 

 
A Dorimpex Kft 1999. januárban alakult. Az első 

években kizárólag épület asztalosipari termékek nagykereskedelmével foglalkoztunk. 2003-

tól fokozatosan áttértünk asztalosipari faáruk importjára és magyarországi forgalmazására. 

Kezdetben csak nagykereskedelmi értékesítést folytattunk, majd 2007-ben megnyitottuk 

faáruházunkat Hatvanban. Így a nagyfelhasználó és a viszonteladó partnereink mellett 

a kisebb asztalosipari vállalkozásokat is kiszolgálhatjuk. Nemcsak Hatvanból érkeznek 

hozzánk vásárlók, hanem Nógrád megyéből és Szolnok, Eger, Miskolc térségéből is. A fő 

profilunknak számító táblásított bútorlapok értékesítése igen sikeres. 2011-ben az Európai 

Unió támogatásával, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, valamint a MAG Zrt segítségével 

pályázat útján bővíteni tudtuk raktárkapacitásunkat és tevékenyégi körünket. Megnyitottuk 

lapszabászatunkat. A magas műszaki felszereltséggel rendelkező SCM nyomógerendás 

táblafelosztó fűrészünkkel, valamint az SCM él lezáró gépünkkel kiváló minőségben végezzük 

a laminált és tömörfa lapok vágását, él lezárását. 2016-ban megkezdtük a fehérorosz 

BYSPAN faforgácslapok forgalmazását Magyarországon. 2018-tól a BYSPAN faforgácslapok 

forgalmazását a gyártó kizárólagos, minősített forgalmazójaként végezzük Magyarországon.  

 

 

Elektro-Kamleithner 

Az intelligens otthonok és középületek szakértője! 

 

Szakértőink elérhetősége: 

Telefon: +3614207545 

E-mail: info@ekam.hu 

Bemutatóterem:  

1012 Budapest, Attila út 71. (telefonos időpont egyeztetés szükséges Tel: 420-7545) 

 

Telefon: +3614207545 

E-mail: info@berker.hu 

Bemutatóterem: 

1195 Budapest, Jókai utca 32 - (telefonos időpont egyeztetés szükséges Tel: 420-7545) 

 

Csökkentjük az Ön energiafelhasználását, csökkentjük állandó kiadásait, költségeit (havi 

közüzemi számlák), időt takarítunk meg Önnek. Növeljük kényelmét, komfortérzetét, az 

ingatlan értékét is megoldásainkkal. Mindezt úgy, hogy hosszú élettartalmú, kiváló 

minőségű termékek használunk, a legmodernebb technológiát ötvözve a több mint 15 éves 

tapasztalatunkkal! 

 

Szakterületeink: Világítás, hűtés, fűtés, árnyékolás, hangosítás, vagyonvédelem, 

biztonság, tűzjelzés, pezsgőfürdők, medencék. 
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Elter Kft.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Elter Kft. 1993-ban alakult családi 

vállalkozásként. Tevékenységünk három fő 

részből áll: nagykereskedelemből, 

kiskereskedelemből és webes kereskedelemből 

(www.elter.hu). 

Üzleteinkben kizárólag saját importból származó 

Amplex, Aquaform, AZzardo, Norlys, Nova 

Luce, Nowodvorski, TK Lighting, Zuma line és 

4Concept gyártók legszebb és legérdekesebb 

lámpáit állítjuk ki. 

Budapesten közel 220 négyzetméteren mutatjuk 

be design és LED lámpáinkat a Lechner Ödön 

fasor 2. szám alatt, itt hétköznap 10 - 18 óráig, 

szombaton 9 - 15 óráig tartunk 

nyitva. Szekszárdon a Sport u. 2. szám alatt 

várjuk az érdeklődőket, hétköznap 8-17 óráig, 

szombaton 9-12 óráig. 

 

 
 

 
 
 

 

 

ED-Supply Zrt. 
 
EUROPA DESIGN 

Szinergia és hatékonyság – irodában és 

otthon 

Cím: 1025 Budapest, Törökvész út 71-73. 

Tel.: +3612740001 

Mobil: +36309480173 

E-mail: europadesign@europadesign.hu 

Web: www.europadesign.hu 

 

Ergonomikus bútorokkal otthoni irodában is megteremthető már a gyermekkortól. Hazai 

tervezőkkel együttműködve olyan közületi és magán végfelhasználókat célzunk meg 

üzenetünkkel, akik hisznek a jól tervezett épített környezet értéknövelő hatásában. Az 

általunk képviselt és forgalmazott, világhírű európai és amerikai gyártók bútorait, 

ergonómiai kiegészítőit  és innovatív belsőépítészeti anyagait 3 dimenziós 

látványterveinkkel és VR tervezéssel is kiegészítve tesszük érzékelhetőbbé. 
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Műszaki tanácsadás és 

ügyfélszolgálat: 

Cím: 1117 Budapest, Alíz utca 2. 

Office Garden II. Irodaház földszint 

(bejárat a Hengermalom út felől) 

Tel.: +3612044187 

+3612044190 

E-mail: sales.hu@geberit.com 

 

Tervező Partnereink részére: 

Cím: 1117 Budapest, Alíz utca 2. Office Garden II. Irodaház földszint 

(bejárat a Hengermalom út felől) 

 

A Geberit konszern globális jelenlétével Európa piacvezetője az épületgépészetben. 1874-

es alapítása óta mindig is a szektor úttörője volt, a vállalat átfogó rendszerű megoldásai 

új trendeket határoztak meg. 2015 óta a Sanitec-csoport és vele együtt többek közt a 

Keramag, Kolo és Keramag Design márkák is a Geberithez tartoznak. A legszembetűnőbb 

termékpalettánk kibővülése. A szinte teljes termékkört kínáló épületgépészeti rendszerek 

és megoldások mellett cégcsoportunk mostantól számos kerámiatermék fejlesztését és 

gyártását is végezni fogja. A kínálat az egyszerű WC-ktől a legmagasabb igényeket 

kielégítő komplett mosdótér-koncepciókig terjed. Így lehetővé válik számunkra, hogy a 

legtöbb fürdőszobával kapcsolatban felmerülő igényre megoldást nyújthassunk a 

vásárlóknak: a falba rejtett bevált rendszertechnológia és know-how, valamint az ízléses 

kerámiák, fürdőszobabútorok és egyéb tartozékok mind a kínálat részét képezik. A Geberit 

Magyarországon kereskedelemmel és műszaki tanácsadással foglalkozik. Minden beépítési 

környezetre igyekszünk megoldást kínálni, és nagy hangsúlyt fektetünk a szakemberek 

képzésére is, ezzel téve ügyfeleinket elégedetté. 

 

 

 

 
 

Kontakt: Rácz Anikó  

Tel.: +36306812369,  

E-mail: info@hannabi.hu 

Web: www.hannabi.hu,  

 

 

 

 

A 2010-ben alakult HANNABI, személyre szabott designkanapékat gyárt egyedi 

méretekben. A kanapéink magas minőségű, hosszú élettartamú intelligens kanapék, 

amelyek a mai kor igényeinek megfelelően mindenféle funkcionális igénynek megfelelnek. 

Hatalmas textilválasztékunkban minden textilcsalád, gyerek és kutyabarát, amelyek 

magas kopásállóságúak és könnyű őket tisztán tartani. Szeretettel várunk a Construma 

kiállításon a G pavilon 504A1-es standján. 
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Heat4All 

Exkluzív DesignFűtések Ausztriából 

Web: www.heat4all.hu 

 
Lenyűgöző stílus. Első pillanattól rabul ejt. 

A kifinomult igényekre hangolt fűtési 

megoldásaink egyedi és különleges látványt 

nyújtanak 

bármely enteriőrben. Az általunk életrehívott 

komfort energiatudatos és környezetbarát 

alternatívát kínál, ha nem hétköznapi fűtés a 

cél. Az otthon melegének csodálatos 

élményét a prémium minőségnek szentelt 

innovációnk garantálja. „Attól tartottam, 

hogy majd nem illik a lakás stílusához. 

Tévedtem. Tökéletes.” 

 

Standon kiállított termékekről: 

Kiállítótereinkben életre keltjük a fantáziát! A letisztult formák, az elegancia és az egyedi 

különlegesség szerelmeseinek ajánljuk figyelmébe kiállítói területeinket: Jövő Otthona 

koncepció 

(DESIGNOtthon pavilon) valamint 305A (A-pavilon) jelű standunkat. 

Kép-fűtések – egyedi, különleges és látványos komfort 

Tükör-fűtések – újdonság, szemet gyönyörködtető stílusban 

Dekorüveg-fűtések – tetszőleges színek, extravagáns kivitel 

Classic minimal – stílus és innováció találkozása 

 

 

Web: www.hollandpazsit.hu 

Cím: 1138 Budapest, Bodor utca 1. B. épület, fsz 1. 

A Holland Pázsit termékek 100%-ban holland gyártósoron és alapanyagokból készülnek, 

ahol minden évben újabb és újabb fejlesztésekkel rukkolnak elő, hgy mindent vásárlói 

igényt a lehető legmagasabb színvonalon szolgálhassanak ki. A kollekció minden egyes 

darabjai környezetbarát anyagból készül, nem allergizál és könnyen tisztántartható. 

Emellett árnyékos területeken is szép zöld felületet nyújtanak, nem foltosodnak, nem 

veszítik el színüket, teljesen gondozásmentesek és kutyabarátok is egyben. A Holland 

Pázsit üdezöld kollekciójában olyan közép zöld, élettel teli színek találkoznak a tökéletes 

puhaság érzésével, és a természetes megjelenéssel, melyek egyszerűen a boldogság 

szigetévé varázsolják kertjét vagy teraszát. Ezek a modellek különleges színűkkel nem 

csak jókedvre derítik az embert, de fel is töltik energiával, elegáns és légies 

megjelenésüknek hála pedig életet lehelnek a legkopárabb kertbe és teraszba is. Ki ne 

vágyna puha és csodálatosan élénk színű pázsitra, melyet nem kell sem vágni, sem 

locsolni, egyszerűen csak élvezni a szépségét az év 365 napján? Mindez lehetséges a 

Holland Pázsit üdezöld kollekciójával! Hagyja magát kényeztetni, és higgye el, Önnek is jár 

a szépen ápolt, mindig rendezett és harmonikus kert – erőfeszítések nélkül! 

http://www.heat4all.hu/
http://www.hollandpazsit.hu/
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IBD Magyarország Kft. 

 

Kereskedelmi vezető: Varga 

Erika 

Mobil: +36304661513 

Web: www.ibdesign.hu 

Központi Mintaterem: 1142 

Budapest, Erzsébet királyné útja 

125. 

Az IBD Magyarország Kft. 2010-

ben indult útjára kizárólag magyar tulajdonú vállalkozásként. Tulajdonosai és munkatársai 

már több mint 10 éve a magyar piacon, azon belül is a fürdőszobai felszerelések, a meleg 

burkolatok és ki-egészítők nagykereskedelmével foglalkoztak. Tapasztalatainkat 

összegyűjtve azzal a céllal hoztuk létre vállalkozásunkat, hogy a magyar 

kiskereskedőknek, vállalkozóknak és ez által a lakossági vásárlók részére kiemelkedő 

színvonalú és minőségű termékeket biztosítsunk. 

Nagykereskedelmi tevékenységünk elsődleges célja viszonteladóink elégedettsége, ezért 

már a kezdetekkor lefektettük alapelveinket, amelyek alapján működtetjük és fejlesztjük 

az IBD Magyarország Kft tevékenységét: Erős, megbízható márkáink és magas színvonalú 

szolgáltatásaink által, kiváló üzleti haszon elérésének lehetőségét nyújtjuk kereskedő 

partnereinknek. Kiemelt gyártónk közé tartozik a MARMORIN.  A MARMORIN mosdók és 

fürdőkádak nem csak Magyarországon, de a világ különböző földrészein és tájain óriási 

népszerűségnek örvendenek. Egyedi formavilágával és széles választékával kifejezetten 

erős és nívós terméket biztosít. 

Balia kád: 

A Balia kád tökéletes választás azoknak, akik szeretnék átélni az otthoni wellness 

élményét. Ennek csodálatos kádnak az űrtartalma 365 liter. A kád kapható koncepcióban 

is, ha szeretjük a tökéletes harmóniát, amikor is minden mindennel passzol, összeillik. A 

BALIA kellemes formavilágát tekintve azonos, pultra ültethető mosdóval együtt, akár egy 

teljes szettben is kérhető. 

 
IKEA Lakberendezési Kft. 
 

Web: www.IKEA.hu 

E-mail: ikea.info@ikea.com 

Tel.: +3614603160 

Kapcsolattartó: Csécs Andrea 

Mobil: +36307215432 

 

 „Szebb hétköznapokat teremteni az emberek többsége 

számára.” Lakberendezési termékek széles skáláját kínáljuk, 

melyeknél a funkció és dizájn egyaránt kiemelt figyelmet kap, 

csakúgy, mint a lehető legalacsonyabb ár, így szinte mindenki 

számára megfizethetők. Üzleti tevékenységünk során 

szeretnénk tekintettel lenni a társadalomra és a környezetre, ezért a fenntarthatóság 

szerves részét képezi mindennapi munkánknak, és áthatja az IKEA szellemiségét. Az IKEA 

Lakberendezési Kft. az alábbi három magyarországi IKEA áruházzal rendelkezik: Örs Vezér 

tere, Budapest; Budaörs; Soroksár, Budapest. Első áruházunkat 1990. március 21-én 

nyitottuk meg Magyarországon, az Örs Vezér terén. 5,55 millió az áruházak látogatóinak 

száma évente. A látogatók száma mellett az IKEA FAMILY klub is növekedett, amely immár 

több mint 816 000 klubtagot számlál. Az IKEA magyar weboldalát 8,1 millióan keresték fel 

a tavalyi évben inspirációért, ahol körülbelül 9500 termék közül választhattak a látogatók, 

melyek közül 2500-at a tavalyi évben mutatott be a vállalat.  

tel:+36304661513
http://www.ibdesign.hu/
www.IKEA.hu
mailto:ikea.info@ikea.com
tel:+3614603160


 

InoxMester-Team Kft. 

 
Cím: 8000 Székesfehérvár, Móri út 

154. 

Mobil: +36205471282 

E-mail: bundik@inoxmester.hu 

Kapcsolattartó: Bundik Attila 
 

Az InoxMester-Team Kft. elsősorban 

rozsdamentes acél, sárgaréz és 

alumínium feldolgozással foglalkozik, 

ezen belül is leginkább az egyedi 

igényeket igyekszik kielégíteni, 

fókuszálva a belsőépítészetben, lakberendezésben felmerülő egyéni elképzelésekre.  

Egyre inkább előtérbe helyezzük – a korlátok, lépcsőfeljárók mellett- a rozsdamentes 

bútorgyártást, egy nívósabb színvonalat képviselve, amit igény szerint fával, üveggel, 

plexivel stb. tudunk kombinálni, asztalos, üveges és egyéb alvállalkozóink 

közreműködésével. 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAB Josef Anstoetz KG 

 

Kapcsolattartó: Gregori Fanni  

Mobil: +36704206199  

Tel.: +3612356054 

Telefax: +3612356058 

Cím: 1126 Budapest, Agárdi út 3/B 

Web: www.jab.de, 

https://www.facebook.com/JABANSTOETZHU/ 

E-mail: fanni.gregori@jab.de  

 

 

A német JAB Anstoetz csoport Európa  legnagyobb lakberendezési profilú cégcsoportja. 

Vásárlóik számára világszerte a JAB ANSTOETZ név egyet jelent az előre mutató dizájnnal 

és a csúcs minőségű termékekkel, amelyek újra és újra megalkotják az elkövetkező 

trendeket. A JAB széles kínálatot nyújt a kárpitanyagok, függönyök, szőnyegek, 

szőnyegpadlók, tapéták, mobil bútorok terén, klasszikustól a modernen át az extravagáns 

termékekig. Lakossági és közületi célokra egyaránt esztétikus, funkcionális és minőségileg 

kiemelkedő megoldásokat nyújt. 

 
 

 

 

 

  

mailto:bundik@inoxmester.hu
www.jab.de
https://www.facebook.com/JABANSTOETZHU/
mailto:fanni.gregori@jab.de


KandallóCentrum 

 
Tűzvarázs Mérnökiroda Kft. 

Székhely: 3700 Kazincbarcika, Akácfa utca 37. 

Cégvezető: Székely Bálint okl. gépészmérnök 

Telefon: +36 20 362 2458    

E-mail: balint@kandallocentrum.hu 

Iroda: 1183 Budapest Pozsony utca 15. 

 

Cégünk a Tűzvarázs Mérnökiroda Kft. komplett fűtéstechnikával foglalkozó családi 

vállalkozás. Otthona modern stílusú, esetleg rusztikus kandalló illene a lakásába, vagy a 

klasszikus formát kedveli?  Bármelyik megvalósítása nem jelenthet gondot, sőt teljesen 

egyedi elképzelések szerint is megépítjük kandallóját! Amennyiben kéményre, annak 

felújítására is szükség lenne, azt is megoldjuk. Csőszerelések és szerelvények árusításával 

is foglalkozunk.  

 

Miért érdemes minket választani? 

o Csak jó minőségű anyagokkal dolgozunk, áraink  versenyképesek. 

o A döntés előkészítést ingyenes helyszíni felméréssel, műszaki konzultációval 

segítjük. 

o Nagy  tűztér és kandalló burkolat választékkal rendelkezünk 

o Igény esetén tűztérhez  szükséges kéményt méretezzük, a kandalló  építményről 

megfelelőségi nyilatkozatot adunk, légellátási tervet elkészítjük. 

o A füstelvezetést, a kéményt is megépítjük, ill. felújítjuk. 

o Garanciával dolgozunk, karbantartást is vállalunk. 

 

Bioethanol kandalló, más néven természetes kényelem kompromisszumok 

nélkül! – Planika ” 

A Planika legnagyobb termékcsaládja a bioethanolos kandallók, melyek a levédett BEV 

technológián lapulnak. Sem hamut, kellemetlen szagot vagy füstöt nem hagynak maguk 

után, csupán hőt. Ez a teljes égének köszönhető. Nemhiába tartjuk nagyra a Planika 

bioethanol kandallóit.  

 

  

mailto:balint@kandallocentrum.hu


 
 

Web: www.kludi.com/hu 

Kiadványok: https://www.kludi.com/hu/szolgaltatasok/kiadvanyok-es-videok/ 

E-mail: info@kludi.hu 

Tel.: +3623886400 

 

A Kludi 1926-ban, családi vállalkozásként jött létre a 

németországi Mendenben. A cégcsoport fejlődésének lényeges 

alapeleme, hogy nem csak a vállalat, de a termékpaletta is 

folyamatos fejlesztésen és bővítésen esett át, hogy mára egy 

minden igényt kielégítő szortimentet kínálhasson. A Kludi a 

konyhai és fürdőszobai csaptelepek ismert és elismert 

gyártója, de kínálatában a zuhanyrendszerek, sőt, orvosi 

csaptelepek is megtalálhatóak, melyek mindegyike a Kludi név 

tradíciójához híven megbízható minőséget képviselnek. A 

mindmáig európai üzemekben – többek között a Pest megyei 

Diósdon – készülő csaptelepek között számos, különleges 

funkciójú, valamint rangos díjakat (iF design award, Plus X 

award) elnyert termék is található. 

 

 

 

KOMANDOR LUX Kft.  

Projekt és Marketing Manager: Falusi Tamás 
Mobil: +36306804827 

E-mail: falusit@komandor.hu 

Web: www.komandorszekreny.hu, www.komandor.hu, 

https://www.facebook.com/komandorszekreny 

 

Méretre gyártott beépített szekrények, gardróbok, tolóajtók és egyedi kialakítású bútorok 

jellemzik kínálatunkat. 2018-ban 3 új termékcsaláddal bővült a bútorok listája, ezekre 

elsősorban a modern, letisztult formák jellemzőek. Az egyenes vonalvezetésű, antracit 

színű ORTO tartóprofil jellegzetességei a gardróbszobáknál érvényesülnek. A SZAFIR 

tolóajtó keretet a minimál stílust favorizálóknak találtuk ki. A MOCCA termékek pedig a 

szekrénybelsők legújabb generációjaként segítik a mindennapi kényelmet. Minden 

termékünkről bővebb információval szolgálunk a honlapunkon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kludi.com/hu
https://www.kludi.com/hu/szolgaltatasok/kiadvanyok-es-videok/
mailto:info@kludi.hu
mailto:falusit@komandor.hu
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MELIGEN Hungary Zrt. 
 

Kapcsolattartó: Gál Zsuzsa 

Mobil: +36304456024 

A hagyományos fényképek és videók 

unalmassá váltak és kevésbé 

interaktívak. Éppen ezért csapatunk 

új megoldásban gondolkodott. 2016-

ban elsőként a MELIGEN Hungary 

Zrt. által vált elérhetővé 

Magyarországon egy olyan 

technológia, amely jelentős 

mértékben megkönnyíti az épületek 

bemutatását. Elsődlegesen az ingatlanértékesítés reformjára koncentráltunk, azonban 

fejlődés-orientált üzletpolitikánknak köszönhetően profilunk folyamatosan bővül. 2017-től 

újabb és újabb lehetőségek jelentek meg előttünk. Ennek köszönhetően szolgáltatásaink 

mára kiegészültek az online bemutatótermekkel, szálláshelyek  és vendéglátó egységek 

népszerűsítésével, majd a lakberendezési és belsőépítészeti szolgáltatások segítésére 

irányuló fejlesztéseink újabb kapukat nyitottak meg előttünk. Méretarányos 3D modellek 

készítése, digitális alaprajz kinyerése, tervezésre alkalmas fájlok elkészítése, babaház 

nézet a térbeli elhelyezkedés megértésére és számos egyéb lehetőség, amellyel új értéket 

teremthetünk. Az általunk alkalmazott technológiával magas színvonalú, modern és 

innovatív online értékesítést támogató szolgáltatásokat nyújtunk, hiszen fontosnak tartjuk, 

hogy ügyfeleink azt kapják, amit várnak, vagy annál is többet. 

 

 

 

 

 

 
 

Cím:1022 Budapest, Alsó Törökvész út 2. 

Tel.: 06-1 880-6450 

E-mail: info@miele.hu 

Web: www.miele.hu 

 

A Miele konyhai készülékeivel a tökéletes 

konyhát valósíthatja meg. Legyen szó 

főzésről, hűtésről vagy mosogatásról, a 

Miele az elsőrendű megoldást nyújtja 

kiváló minőségben, a legfejlettebb 

technológiával és lélegzetelállító 

formavilágban. 

 

 
 

 

 

mailto:info@miele.hu
http://www.miele.hu/


 

Magyar 
Napelem 
Napkollektor 
Szövetség 
 

Cím: 1214 Budapest, Orion u. 14. 

E-mail: info@mnnsz.hu 

Web: www.mnnsz.hu 

Kapcsolattartó: Kiss Ernő 

 

Szövetségünk célja az ingyenes és 

demokratikus, mindenki számára 

korlátlanul rendelkezésre álló 

energia, a napenergia hasznosításának népszerűsítése, széleskörű elterjesztése! 

 

Szövetségünk kizárólag szakmai alapon működik, tagságunk a hazai megújuló energiaipar 

legjelesebb képviselői, akiknek közös célja, hogy hazánkban is mind szélesebb körben 

elterjesszük a megújuló energiák, ezen belül a napenergia hasznosítását és ezt a 

potenciális felhasználók körében népszerűsítsük. Tevékenységünkkel célunk az import 

energia függőség csökkentése, a hazai megújuló ipar fejlesztése és munkahelyek 

teremtése. Közel 300 tagvállalatunk a hazai napkollektor, napelem,- inverter,- 

tartószerkezet gyártók és forgalmazók, a megújuló alapú villamosenergia termelés és 

értékesítés, a napelemes és napkollektoros rendszerek tervezése, kivitelezése és az 

oktatás területét képviseli. 

 

 

 

Nonoart Konyhastúdió 

 
 

Bemutatóterem: 

Nonoart Konyhastúdió 

Cím: 1054 Budapest, Bajcsy-

Zsilinszky út 50. 

GPS: 47.504991, 19.054660 

E-mail: info@nonoart.hu 

Tel: +36207758201 

+3612693214 

 

Amennyiben Ár-Érték alapján 

szeretne konyhabútort készíttetni, a legjobb helyen jár! Azon kívül, hogy megtervezzük és 

megvalósítjuk álmai konyháját, biztos lehet a hosszú távú használhatóságban is. Nonoart 

Konyhastúdiónkban bemutatjuk a belsőszerkezeteket, különböző innovációkat, amik 

tesztelve vannak! Ez különösen fontos pakolás szempontjából, hiszen egy konyhabútort 

általában szeretnek sokszor nem könnyű dolgokkal telepakolni! Nagyon nem mindegy, 

hogy milyen szerkezet, hogyan kerül bele, meddig fog szolgálni bennünket. Egy 

konyhabútort nem 3-4 év használatra szoktak vásárolni. Az anyagválasztást is legalább 

ennyire körültekintően teszteli a 2 Német Bútorgyár, akikkel szerződésben állunk. Ezekről 

bővebben olvashat-megnézhet videókat a gyárakról a Nolte-Nonoart mappákban. Jöjjön el 

hozzánk személyesen, tegyen egy próbát, vagy kettőt! 

 

Nolte - Nonoart - Nobilia, Német minőségi konyhabútorok, 5 ÉV gyári garanciával! 

mailto:info@mnnsz.hu
http://www.mnnsz.hu/
mailto:info@nonoart.hu


 
 

PARADOR PARKETTA STÚDIÓ 

Cím: 1032 Budapest, Lajos u 37. 

Telefon: +3613352868 

Mobil: +36309024141 

E-mail: obuda@paradoronline.hu 

 

A melegburkolat piacon padlók ezreiből 

válogathatunk, designban és minőségben egyszerűtől 

a prémiumig. Miben kimagaslóak a német Parador 

prémium padlóburkolatai? 

Fontos a minőségi anyaghasználat: a Parador a legjobb minőségű alapanyagokból 

dolgozik, ehhez párosul a professzionális és innovatív gyártástechnológia. 

Fontos a padló megjelenése, hogy tetsszen is, amit látunk: a Parador különös 

gondot fordít a külsőre. Készparketta, laminált-, vagy vinyl padló: mindegyik típusnál a 

minél élethűbb felületre, a finom megmunkálásra, az eredeti padlódesignra helyezik a 

hangsúlyt. Éppen ezért külön fejlesztő csoport dolgozik a külső kialakításon, és több 

kollekciót neves designerek terveztek. (Zaha Hadid, Karim Rashid, Ora Ito, Hadi Teherani). 

Fontos a választék: talán az egyik legszélesebb padló választékot kínálja a Parador. 

Szélességben, hosszúságban, mintázatban és színekben is számtalan választási 

lehetőségünk van. Így mindenki megtalálja az otthonába tökéletesen passzolót: például 

a hajópadló méretű, fához megszólalásig hasonlító lamináltat, vagy akár a fa mintázatú, 

fürdőszobába is rakható vinylt. 

 

 

 
 

A Plantart Kft. 25 éve foglalkozik exkluzív beltéri 

dísznövény és virág dekorációk tervezésével, 

készítésével, ápolásával, valamint ehhez 

szükséges alapanyagok és kellékek 

kereskedelmével. 

Munkatársaink az élő növényekkel díszített 

harmonikus környezet elkötelezett hívei. 

KÜLDETÉSÜNK  

Élhető és esztétikus környezet kialakítása a 

belsőépítészet és a kertkultúra eszközeivel, 

megrendelőink egyedi elképzeléseinek 

megvalósítása a növények igényeinek figyelembe vételével, otthonosság érzésének 

megteremtése a munkahelyeken, örömet szerezni a virágok és dísznövények természetes 

szépségével! 

SZOLGÁLTATÁSAINK  

Dísznövény dekorációk tervezése, kivitelezése, ápolása, virágkötészeti szolgáltatások, 

parkfenntartás, rendezvénydekoráció, dísznövénykölcsönzés. 

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGÜNK 

Dísznövény nagykereskedelem, LECHUZA® növénytartók magyarországi képviselete és 

teljes körű forgalmazása, növénytartók forgalmazása, virágkötészeti kellékek 

forgalmazása, növényápolási termékek fogalmazása, kültéri növények árusítása. 

 

2010 szeptemberében megnyílt dísznövény-dekorációs és virág kereskedelmi 

központunkban, valamint webáruházunkban teljes termékpalettánk valamint 

szolgáltatásaink is elérhetőek. 

mailto:obuda@paradoronline.hu


 

 

 

 
 

Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft. 

Rigips Divízió 

Marketing asszisztens: Visy Andrea 

Cím: 2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 07/5 hrsz. 

Központi iroda: H-1134 Budapest, Róbert Károly krt. 

64-66. B ép/ III. em. 

Mobil: +36306761005 

E-mail: andrea.visy@saint-gobain.com 

Web: www.rigips.hu 

Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft. – Rigips Divízió 

Rigips teljes körű szárazépítési megoldásokat kínál: gipszkarton és speciális építőlemezből 

készült szerkezetek akusztikai, tűzvédelmi, biztonsági, sugárzás- és sterilitásvédelmi 

rendszerekhez. Ezen kívül kínálatában megtalálhatók a kézi és gépi gipsz alapú glettek és 

vakolatok, kazettás és akusztikus álmennyezetek. www.rigips.hu 

 

 

Roland East Europe Kft. 

 
 

Web: hu.rolandeasteurope.com 

 

ZENÉLNI JÓ! Társadalmunk egyre 

nyitottabb az egészséges és tartalmas 

élet irányába. A zenélés emberekre 

gyakorolt pozitív hatása ma már 

tudományosan bizonyított tény: 

könnyebb tanulás, kreatívabb élet, 

stressz mentesebb hétköznapok, a 

szakmai kiégés esélyének 

csökkentése – hogy csak a 

legfontosabbakat említsük. 

Ugyanakkor gyakorta magas falakat 

húzunk magunk elé a zenetanulás 

kapcsán: „nincs hozzá tehetségem, 

nincs rá időm, hiszen hangszeren 

megtanulni játszani nagyon 

időigényes dolog” – mondjuk mentségként. Pedig az aktív zenélés útján sem bonyolultabb 

elindulni, mint sok más naponta űzött tevékenységünk esetében. Ráadásul a technikai 

fejlődés egyre több és több lehetőséget nyújt mindannyiunk számára a hangszertanulás 

kapcsán, hogy minél jobban el tudjunk merülni ebben a csodálatos világban! 
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Solthy Gallery 
 

Kapcsolattartó: Solthy Viktória 

Mobil: +36706568714 

E-mail: info@solthyfestmenygaleria.hu 

Web: solthyfestmenygaleria.hu 

 

 

 

 

A galériánkban kiállított festmények mellett előszeretettel 

készítünk képeket megrendelésre egyedi méretben, színben, 

stílusban. Vásárló fókuszunknak köszönhetően nemcsak 

személyre szabott, de az enteriőrbe legjobban passzoló alkotás 

valósulhat meg. 

 

 

 

 

SpaTrend Kft. 

  
 
 

A SpaTrend Kft a tökéletes kert és wellness tér teljes 

berendezéséhez kínál széles választékban 

masszázsmedencéket, kerti bútorokat, grillsütőket, 

szaunákat és árnyékolókat. A sokszínű termékpaletta 

mellett a SpaTrend nagy hangsúlyt fektet arra, hogy 

professzionálisan szolgálja ki ügyfeleit, és hogy a 

forgalmazott termékek a legmagasabb minőséget 

képviseljék. A modern kert elengedhetetlen eleme az 

otthonunk stílusához és igényeinkhez illeszkedő kerti 

bútor. A letisztult vonalvezetésű Jati és Kebon 

bútorok, így a bemutatott Truro kerti ülőgarnitúra és 

Byron napozóágy meghitt kerti pihenőhellyé 

varázsolják kertünket, teraszunkat. Válogassa össze 

a stílusos Jati és Kebon bútorokból kültéri 

nappalijának teljes berendezését! Ahhoz, hogy 

nyáron, a nagy melegben, vagy az esős időben és 

élvezhessük teraszunk kényelmét, megfelelő 

árnyékolástechnikára lesz szükségünk. A 

hagyományos napernyők világát teljesen megújító 

Umbrosa légiesen könnyed, a természet formáiból 

ihletett merített, letisztult színvilágú kollekciót 

alkotott. Az árnyékgyártásban kitűnő világhírű cég 

egy ponton rögzített napernyői sokoldalú 

flexibilitással rendelkeznek, míg a több helyen fixált árnyékolók kényelmes stabilitásukkal 

tűnnek ki a tömegből. A nyári kerti partyk, családi összejövetelek nem lennének teljesek 

a grillezés élménye nélkül. A standon kiállított különleges OFYR grillsütő egy funkcionális 

műalkotás, melynek célja, hogy miközben szépségével gazdagítja a környezetét, meleget 

ad, és elmélyíti az étkezés szeretetét. Az OFYR a maga egyszerű, klasszikus és elegáns 

vonalaival tökéletesen illeszkedik bármilyen környezetbe. Egyformán jól mutat egy előkelő 

étterem teraszán és egy családi ház kerti környezetében. 
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 A Tubądzin-csoport a lengyel, vezető 

kerámialap-gyártók egyike, élenjáró az 

innovációban. 1983-as megalakulása óta 

következetesen fejleszti kínálatát, hogy 

az mindinkább igazodjon a piac 

elvárasaihoz. Kerámialapjaik nem csak 

elismerten a legmagasabb színvonalú 

dizájnt követik, de a minőségi feltételek 

betartásáról is igen szigorú ellenőrzés gondoskodik. Így minden egyes termékük 

tökéletesen megfelel az európai követelményeknek, szabványoknak. 

 

MONOLITH 

A legújabb trendek és a belsőépítészeti 

időtlen klasszikusok kombinációjából jött 

létre. A nagyformátumú MONOLITH 

panelek meglepő designja utat nyit 

Önnek egy olyan világra, amelyet a kő 

ereje és a beton nyersanyaga inspirál. 

Nagyszerű esztétikai benyomások, olyan 

felületeken, amelyek lenyűgöznek stílusuk és integritásuk miatt. Túllép a hagyományos 

tervezési gondolkodáson. Tágabb értelemben óriási lehetőséget ad a nagyméretű 

formátum, mely akár 120x240 cm is lehet. Az új dimenzió számtalan elrendezési 

lehetőséget nyit meg. A fuga minimális mennyisége egyszerűséget és harmóniát 

eredményez.  

 

A Tubądzin-csoport számára rendkívül fontosak kereskedelmi partnerei. A kerámialapok 

forgalmazása nagykereskedőkre épül, ők szolgálják ki a szalonokat, viszonteladóikat. 

 

KERKO Hungária Zrt – „A csempe NAGYker” 

1995 óta foglalkozik hidegburkolatok kis- és nagykereskedelmével. 

Termékprofilunk minden, ami fürdőszoba és hidegburkolat: fali csempe, 

konyha csempe, padlólap, járólap, lépcsőlap, gress lap, lábazat, 

homlokzati lap, klinker burkolat, mozaik. 

    


