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2017-2020 HOMLOKZATBURKOLATI MUNKÁINK



2017-2020 HOMLOKZATBURKOLATI MUNKÁINK
MILL PARK –SZÁLCEMENT HOMLOKZATBURKOLAT

                        A képen a kész felület látható.

Feladatunk az irodaházak bejáratainál kialakítot 
átmenet terek álmennyezet burkolatának kialakítása 
volt. Az épület többi részén alkalmazot fnombeton 
burkolatal mind színben, mind a kiosztási raszterben 
harmonizáló szálcement burkolatot, állítható 
alumínium hátérszerkezetre szerelve készítetük. 

FELHASZNÁLT ANYAGOK:

• Swisspearl NOBILIS szálcement lapok  és kötő 
elemek

• SPIDI állítható alumínium hátérváz 
• Rockwool Fixrock FB1 ásványiszálas homlokzat 

hőszigetelés



2017-2020 HOMLOKZATBURKOLATI MUNKÁINK
MILL PARK –SZÁLCEMENT HOMLOKZATBURKOLAT

Feladatunk volt még az épület terasz 
homlokzatának kialakítása.

A képen a terasz homlokzat felülete látható, kész hátér 
szerkezetel, üvegszálfátyol kasírozású ásványi szálas 
hőszigeteléssel. 



2017-2020 HOMLOKZATBURKOLATI MUNKÁINK
Budapest, Népliget - Volán Busz Pályaudvar

Budapest IX. kerületében felújításra került a 
főváros egyik legnagyobb buszpályaudvara.
Feladatunk az volt hogy az épület belső 
falfelületeit és oszlopait tálcás fémlemez 
burkolat kialakításával burkoljuk.

FELHASZNÁLT ANYAGOK:

• Tálcás fémlemezburkolat 
• Hátérváz

A képen a szerelt felület látható, a készülő 
hátér szerkezetel.



A képen a kész szerelt felület látható. A 
jegykiadó egység és az oszlop burkolt felülete 
is jól látható.

A képen az elkészült felületek láthatóak.

2017-2020 HOMLOKZATBURKOLATI MUNKÁINK
Budapest, Népliget - Volán Busz Pályaudvar



2017-2020 HOMLOKZATBURKOLATI MUNKÁINK
Érd, Mariánum Iskola – Épületeket összekötő híd

Cégünk az állítható alumínium szerkezetre 
szerelt szálcement homlokzatburkolat 
kivitelezési munkáit végezte. 
A három árnyalatú zöld színből összeállítot 
homlokzatburkolat táblái helyszíni 
előkészítéssel készültek.

FELHASZNÁLT ANYAGOK:

• Swisspearl NOBILIS szálcement lapok  és 
kötő elemek

• MetaluFix hátérszerkezet

A képen a teljesen elkészült homlokzat látható



2017-2020 HOMLOKZATBURKOLATI MUNKÁINK
Érd, Mariánum Iskola – Épületeket összekötő híd

A képen a hátérszerkezet szerelt felülete 
látható. 

A képen a szerelt homlokzatburkolat felülete 
látható.



2017-2020 HOMLOKZATBURKOLATI MUNKÁINK
Kecskemét, Hárs Lakókert

A képen a teljesen elkészült homlokzat látható

Luxus apartmanház, egyedi 
homlokzatburkolatának szerelése, 
Ruukki acélsávos burkolatal történt.
Egysíkúság biztosítása alumínium 
hátérszerkezetel let kialakítva, 
szigeteléssel együt.



2017-2020 HOMLOKZATBURKOLATI MUNKÁINK
Budapest, VII. kerület, Király utca Apartmanház

A képen a teljesen elkészült homlokzat látható

Egyedi gyártású rombusz és 
porszórt alumínium korcolt fedés 
szerelése, párkányok gépész 
felépítmények lemezelése; 
komplet bádogos munkák. 
Lemezfedéshez tartozó 
alépítmény, ácsszerkezet 
kialakítása.



2017-2020 HOMLOKZATBURKOLATI MUNKÁINK
Budapest, XIII. kerület – Kracht gyárépület

A képen a teljesen elkészült homlokzat látható

Régi gyárépület homlokzatának 
felújítása átszellőztetet 
homlokzatburkolatként. 
Esztétkus burkolat biztosítása 
Ruukki sávos acél burkolatal 
történt, anyaga 1,2mm 
vastagságú, bevonata PVDF, mely 
hosszú életartamot biztosít
Lábazat kialakítása hőszigetelt, 
előregyártot beton elemekkel 
történt. 



2017-2020 HOMLOKZATBURKOLATI MUNKÁINK
Budapest, X. kerület – Xellia Kf.

A képen a teljesen elkészült homlokzat látható

Gyógyszergyár Irodaépületének 
homlokzat kialakítása, Ruukki tálcás 
burkolatal. Munka előkészítése, a 
homlokzat megtervezése, kiosztása, 
csomópontok kialakítása, hátérváz 
megtervezése cégünk feladata volt.



2017-2020 HOMLOKZATBURKOLATI MUNKÁINK
Hatvan, Novocoop csarnok

A képen a teljesen elkészült homlokzat látható

A gyártáshoz tartozó irodaépület 
homlokzatának kialakítása, acél 
sávos, illetve sinus burkolatal. 
Dokkolt előtető burkolása, 
alumínium korcolt fedéssel 
történt. Munka része volt, az 
alumínium hátérváz szerelése és 
a szigetelés elhelyezése.



2017-2020 HOMLOKZATBURKOLATI MUNKÁINK
Budapest, Parlament-alagút

A képen a kész akusztkai fal látható

Vogl akusztkai burkolat rendszer 
építése hátérvázzal és 
hangszigeteléssel együt. Homlokzat 
és a mennyezet lapok egyedileg 
gyártot, elemekből letek 
összerakva. Az egyedi méretű és 
megjelenésű, ívesítet elemek 
németországi gyárból érkeztek, 
melyben még világító testek is 
elhelyezésre kerültek. Az akusztkai 
lapok, speciális akusztkai színezet 
vakolatal letek ellátva. 
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