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Az 1992-ben alakult, 100%-ban magyar tulajdonú családi vállalkozásunk mára már az ország teljes 
területére kiterjedő, 11 telephellyel rendelkező cégcsoporttá fejlődött. Partnereinknek a legjobbat 
kívánjuk nyújtani, mind az általunk forgalmazott termékek minőségét, mind a szolgáltatások 
színvonalát tekintve.

Termékpalettánkat a vásárlói igények alapján alakítjuk ki. Beszállítóink között a hazai és a nemzetközi 
gyártócégek legjobbjai szerepelnek. Kínálatunk ma már a modern szárazépítési szakipari munkák 
anyagain túl a hagyományos, illetve a speciális szerkezetépítési termékekig terjed.

Célunk, hogy vásárlóink stratégiai partnerként tekintsenek ránk és elsőként jussunk eszükbe, amikor 
a saját céljaik eléréséhez keresnek stabil, hosszútávon gondolkodó beszállító partnert.

Megoldás a szárazépítésben.

Papp Gábor
tulajdonos, ügyvezető

LEGFONTOSABB MÉRŐSZÁMAINK

250 beszállító partner

140 munkatárs

11 telephely

23 000 m2 raktárterület

25 000 000 m2 értékesített szigetelés

50 000 000 m2 értékesített gipszkarton

60 000 000 fm értékesített gipszkarton profil

Bau-Systeme 92 Kft. forgalmi adatok (ezer Ft)



ELŐREGYÁRTOTT termékek, 
szerkezetépítési rendszerek
A hazai építőipar meghatározó szereplőjeként a tartós megoldásokra koncentrálunk. 
A szerkezetépítéshez tartozó feladatok anyagszükségletének széles választékát biztosítjuk. 

BESZÁLLÍTÓ PARTNEREINK:BESZÁLLÍTÓ PARTNEREINK:

Falazóanyagok, előregyártott betonelemekFalazóanyagok, előregyártott betonelemek

Acéltermékek, szendvicspanelekAcéltermékek, szendvicspanelek

CementekCementek
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ÁLTALÁNOS építési technológia
Partnereink az alapozástól kezdődően a befejező szakipari munkálatokig számíthatnak ránk. 
Kínálatunkban az általános építési technológia piacvezetőinek termékei találhatóak meg.

BESZÁLLÍTÓ PARTNEREINK:BESZÁLLÍTÓ PARTNEREINK:

Építőipari faanyagok, fűrészáru, tetőfedő anyagokÉpítőipari faanyagok, fűrészáru, tetőfedő anyagok

Habarcsok, vakolatok, glettek, festékekHabarcsok, vakolatok, glettek, festékek

Tetőtéri ablakokTetőtéri ablakok

KéményrendszerekKéményrendszerek

Térkövek, kertépítési anyagokTérkövek, kertépítési anyagok
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HŐ- ÉS HANGSZIGETELÉS
Az épületek és az emberek védelmét, valamint kényelmét szolgáló hő- és hangszigetelések széles 
választékát kínáljuk. Funkciótól függően változatos alapanyagú termékek és rendszerek közül 
választhatnak ügyfeleink.

BESZÁLLÍTÓ PARTNEREINK:BESZÁLLÍTÓ PARTNEREINK:

Üveggyapot, kőzetgyapot, fagyapotÜveggyapot, kőzetgyapot, fagyapot

EPS, XPS, PIR, formahabosított polisztirolEPS, XPS, PIR, formahabosított polisztirol

Homlokzati hőszigetelő rendszerekHomlokzati hőszigetelő rendszerek

Hőszigetelés mindenkinek
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VÍZSZIGETELÉSEK
Termékkínálatunkban minden, a vízszigetelési munkák elvégzéséhez szükséges termék, illetve rendszer 
megtalálható. Biztonságos és tartós megoldásokat kínálunk, legyen szó alépítményi, kül- és beltéri 
vízszigetelésekről vagy akár egy komplex lapostető rétegrendjéről.

BESZÁLLÍTÓ PARTNEREINK:BESZÁLLÍTÓ PARTNEREINK:

Bitumenes és PVC lemezek, szórható és kenhető beltéri és kültéri szigetelések, valamint Bitumenes és PVC lemezek, szórható és kenhető beltéri és kültéri szigetelések, valamint 
komplett lapostető megoldások.komplett lapostető megoldások.

Technológiai fóliák, geotextíliák, drain és vízelvezető rendszerekTechnológiai fóliák, geotextíliák, drain és vízelvezető rendszerek
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SZÁRAZÉPÍTÉS
A 21. század környezeti és technológiai elvárásainak megfelelő szárazépítési termékek és rendszerek 
széles palettáját biztosítjuk. A megszokott anyagok mellett tűzvédelmi és akusztikai megoldások is 
szerves részét képezik kínálatunknak.

BESZÁLLÍTÓ PARTNEREINK:BESZÁLLÍTÓ PARTNEREINK:

Szárazépítési és álmennyezeti rendszerek, speciális borítások, tűzvédelmi ésSzárazépítési és álmennyezeti rendszerek, speciális borítások, tűzvédelmi és
akusztikai megoldásokakusztikai megoldások

Beltéri nyílászárók Beltéri nyílászárók 

Revíziós nyílásokRevíziós nyílások
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• • • bau92.huPROFESSZIONÁLIS segédanyagok,
szerszámok és kiegészítők
A kivitelezés megvalósításához elengedhetetlen szerszámok és egyéb kiegészítő termékek 
beszerzésében is segítséget nyújtunk partnereinknek. Valamennyi típusú padló- és falburkolat 
fektetéséhez, rögzítéséhez használatos speciális segédanyagok és eszközök megtalálhatók 
kínálatunkban.

BESZÁLLÍTÓ PARTNEREINK:BESZÁLLÍTÓ PARTNEREINK:

Betonadalékok, ragasztók, fugázók, tömítők, szilikonok és speciális műszaki megoldásokBetonadalékok, ragasztók, fugázók, tömítők, szilikonok és speciális műszaki megoldások

RögzítőelemekRögzítőelemek

KéziszerszámokKéziszerszámok
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SZOLGÁLTATÁSOK
Stabilitásunkat elsősorban a vevőink által tanúsított bizalomnak és hűségnek köszönhetjük. 
Munkatársaink képzett vagy az építőipar területén jártas szakemberek, akik segítőkészen 
állnak vásárlóink rendelkezésére. Célunk, hogy termékkínálatunk mellett az általunk nyújtott  
szolgáltatásokkal is elégedettséget teremtsünk.
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KIEMELT ÜGYFÉLKEZELÉS
Személyes kapcsolattartás. Több mint 1.500 elégedett szerződött partner. 

VERSENYKÉPES ÁRAK
A projekt igényeihez szükséges kondíciók kialakítása. 

PROJEKTFINANSZÍROZÁSI MEGOLDÁSOK
Hitelkeret és halasztott fizetési konstrukció lehetőségét biztosítjuk, hogy akadálymentes 
legyen a kivitelezés. 

TELJESKÖRŰ LOGISZTIKAI MEGOLDÁSOK
Évente több mint 15.000 szervezett fuvar. A különböző helyszíni specifikációknak megfelelő 
tehergépjárművet biztosítunk. 

SZAKÉRTŐ TÁMOGATÁS
Kollégáink naprakész tudással állnak ügyfeleink rendelkezésére az általunk forgalmazott 
termékeket és szolgáltatásokat illetően. 

FOLYAMATOS SZAKMAI KÉPZÉS
Képzési lehetőséget biztosítunk partnereink részére egy-egy termék, illetve termékcsoport 
megismerésére. 

ANYAGSZÜKSÉGLET KALKULÁTOR
A főbb termékcsoportokra vonatkozó kalkulátoraink segítségével egyszerűen és gyorsan 
kiszámíthatja alapanyag szükségletét. 

ONLINE VÁSÁRLÁS
Webáruházainkban az építőanyagok széles, egyre bővülő kínálatát biztosítjuk vásárlóink 
számára. Rendeléseiket a nap 24 órájában bármikor leadhatják. 



LOGISZTIKA
Az építőanyagellátás velünk térben és időben optimálisan tervezhető. Törekszünk arra, hogy az 
áru jellegétől függetlenül, pontosan, biztonságosan és maximális hatékonysággal végezzük el a 
kiszállítást. A beérkező rendeléseket a legnagyobb körültekintéssel dolgozzuk fel, és az Ön számára 
legmegfelelőbb szállítási feltételeket biztosítsuk.

ÉVENTE TÖBB MINT 15.000 SZERVEZETT FUVAR

SAJÁT GÉPJÁRMŰPARK
1,5 tonnától 7,5 tonnáig terjedő teherbírás.

GYÁRTÓI KISZÁLLÍTÁSOK
Gyártótól közvetlenül az építési helyszínre.

SZÁLLÍTMÁNYOZÓ PARTNERCÉGEK
Autódarus, ponyvás nyerges, nyitott nyerges szerelvények.

BELFÖLDI CSOMAGSZÁLLÍTÁS
Országos lefedettség, akár háznál történő kézbesítés.

KOMPLEX MEGOLDÁST BIZTOSÍTUNK A KISZÁLLÍTÁSBAN 

Igény esetén közvetlenül a munkaterületre történő szállítás is megvalósítható. Speciális 
gépjárműveinkkel akár 4 emelet magasra fel-, illetve beemeljük az építőanyagot. Nem kell 
külön darus autót bérelnie az anyag mozgatásához. Idő- és költségtakarékos megoldást 
kínálunk. 

Speciális darus autónk paraméterei:
• 25 méter magasra daruzás
• 7,5 tonna hasznos teher
• 26 tonna összsúly
• 9 méter teljes kitalpalási szélesség
• plató méretei (h/sz/m): 6,6 méter / 2,5 méter / 2,6 méter
• forgatható és billenthető rakodó villa

Bérlés esetén cégünk minden esetben tapasztalt sofőrt biztosít Önnek. 

Darus autó bérlésével, illetve díjszabással kapcsolatban forduljon hozzánk bizalommal:
Tel.: +36 70 709 8374 E-mail: logisztika@bau92.hu

• • • bau92.hu



• • • bau92.huÉRTÉKESÍTÉSI HÁLÓZATUNK
Cégünk országos lefedettségű telephelyhálózattal rendelkezik. 11 szaküzletünkben változatos 
raktárkészlettel és szakmailag felkészült kollégákkal várjuk partnereinket.

Ingyenesen hívható zöld számunk: +36 80 205 094

BUDAPEST IX. KERÜLET - SZÉKHELY
1095 Budapest, Soroksári út 164.
Tel.: +36 1 280 1278
E-mail: budapest@bau92.hu 

BUDAPEST IV. KERÜLET
1044 Budapest, Madéfalva utca 1.
Tel.: +36 20 243 6410
E-mail: ujpest@bau92.hu

BUDAPEST XI. KERÜLET
1112 Budapest, Repülőtéri út 2/A.
Tel.: +36 70 603 6987
E-mail: budaors@bau92.hu

GYŐR
9028 Győr, Serfőződombi dűlő 3.
Tel.: +36 96 999 212 
E-mail: gyor@bau92.hu 

KECSKEMÉT
6000 Kecskemét, Matkói út 16.
Tel.: +36 76 441 740 
E-mail: kecskemet@bau92.hu

KESZTHELY
8360 Keszhely, Epreskert utca 4.
Tel.: +36 83 510 333
E-mail: keszthely@bau92.hu 

MISKOLC
3531 Miskolc, Kiss Ernő utca 27.
Tel.: +36 46 506 343
E-mail: miskolc@bau92.hu 

NYÍREGYHÁZA
4400 Nyíregyháza, Kállói út 16.
Tel.: +36 42 512 774
E-mail: nyiregyhaza@bau92.hu 

PÉCS
7623 Pécs, Közraktár utca 7/B.
Tel.: +36 72 900 054 
E-mail: pecs@bau92.hu

SZEGED
6724 Szeged, Pulz utca 46/A.
Tel.: +36 62 321 590
E-mail: szeged@bau92.hu 

SZÉKESFEHÉRVÁR
8000 Székesfehérvár, Új Váralja sor 20.
Tel.: +36 22 502 128
E-mail: szekesfehervar@bau92.hu
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www.gipszkarton-ar.hu
www.gipszkarton92.hu

www.szigeteles-ar.hu
www.szigeteles92.hu

www.almennyezet.co.hu
www.almennyezet92.hu

RENDELÉS LEADÁS WEBÁRUHÁZAINKBAN A NAP 24 ÓRÁJÁBAN

ONLINE FELÜLETEINK
Webáruházaink folyamatosan bővülő termékkínálatával állunk ügyfeleink rendelkezésére a nap  
24 órájában. Az Ön által megrendelt építőanyagot az ország teljes területére kiszállítjuk. 
A házhozszállítás mellett lehetőséget biztosítunk személyes átvételre is. 

Honlapunkon és Facebook oldalunkon késedelem nélkül értesülhet akcióinkról, újdonságainkról. 
 
Alkalmazástechnikai kérdések esetén kérje ügyfélszolgálatunk segítségét, vagy látogasson el Youtube 
oldalunkra, ahol számos videó anyaggal támogatjuk elképzelései megvalósításában.

Az Ön személyes kapcsolattartója:

WEBOLDALUNK
www.bau92.hu

KÖVESSEN MINKET:



www.bau92.hu

MEGOLDÁS A SZÁRAZÉPÍTÉSBEN


