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AZ 
ÉPÜLETGÉPÉSZET 
ÉS FÜRDŐSZOBA 
SZAKÉRTŐJE 

100%-ban magyar tulajdonú, országos ismertségű épületgépészeti 

kis- és nagykereskedőként 1993 óta nyújtunk egyedi igényekre sza-

bott megoldásokat ügyfeleinknek víz-, gáz- vagy fűtésrendszer ki-

alakításához, illetve szaniterek, burkolatok, megújuló energia alapú 

megoldások, hőszivattyú, klíma és víztisztítók területén.  
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1993-ban, Kecskeméten, Magyarország szívében 
független családi vállalkozásként alapítottuk meg 
a Szerelvénybolt Kft-t. 1998-ban már nagyke-
reskedésként, következő évben pedig már új 
üzletben vártuk vásárlóinkat. Ezután folyamato-
san nyitottuk meg újabb és újabb áruházainkat 
Budapesten és Budaörsön, majd 2015-ben indí-
tottuk útjára folyamatos fejlesztés alatt álló online 
webáruházainkat.

Jelenleg 8 áruházban, több mint 19 000 m2 
raktár- és üzletterülettel várjuk vásárlóinkat Bu-
dapesten a X. és XIII. kerületben, Soroksá-
ron, Budaörsön, Dunakeszin, Kecskeméten, 
Győrött illetve már Debrecenben is. 2018 má-
jusában létrehoztuk az új logisztikai raktárunkat 
és központi irodánkat Budapesten a XVIII. kerü-
letben, újabb 3400 m2-en, az Airport City Logis-
tic Park-ban.  

8
áruház az ország területén 

19 000 m2
raktár- és üzletterület 

150
munkatárs

Történetünk

https://szerelvenybolt.hu/
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A kiskereskedelmi értékesítési csatornánk legfőbb forgalmazott termékkategóriái az épületgépészeti 
termékcsoportok és a fürdőszobai szaniterek. Magyarország egyik legnagyobb épületgépészeti ke-
reskedőjeként működünk, 200 márkát meghaladó kínálattal, és több mint 30 000 épületgépészeti 
termékkel szolgáljuk ki raktárkészletről kivitelező partnereinket és kiskereskedelmi vásárlóinkat. 

Amellett, hogy mindig minőségi termékekkel szolgáljuk ki ügyfeleinket, kiemelten fontos számunkra, 
hogy teljes körű szakmai tanácsadással segítsük őket a legjobb döntés meghozatalában. Mindezek-
hez nagyterületű, frekventált helyen található bemutatótermeink és hozzáértő, szakavatott kollégák 
állnak rendelkezésre 2021-ben is, a felújítások évében.

szerelvenybolt.hu

Kiskereskedelem

https://szerelvenybolt.hu/
http://szerelvenybolt.hu
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Szerelői kiszolgálás
Vállalatunk kiemelt figyelmet fordít a szerelői, kivitelezői kapcsolatrendszer képzésére, építésé-Vállalatunk kiemelt figyelmet fordít a szerelői, kivitelezői kapcsolatrendszer képzésére, építésé-
re. re. Ezért rendszeresen szervezünk különböző Ezért rendszeresen szervezünk különböző beszállítói szintű aktivitásokatbeszállítói szintű aktivitásokat, úgymint , úgymint gyárlátogatá-gyárlátogatá-
sokat, szerelői reggeliket a közel ezer aktív szerelő partnerünk részéresokat, szerelői reggeliket a közel ezer aktív szerelő partnerünk részére. . 

Igényüket igyekszünk a Igényüket igyekszünk a www.mester.szerelvenybolt.hu webáruházbólwww.mester.szerelvenybolt.hu webáruházból is kiszolgálni, ahol  is kiszolgálni, ahol személyre személyre 
szabott ügyfélkezeléssel, folyamatos akciókkal, kiszállítási lehetőséggelszabott ügyfélkezeléssel, folyamatos akciókkal, kiszállítási lehetőséggel várjuk őket.   várjuk őket.  

mester.szerelvenybolt.humester.szerelvenybolt.hu
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https://szerelvenybolt.hu/
https://www.mesterkozpont.hu/
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A területen dolgozó kollégák maximális figyelmet fordítanak a nagyobb beruházások, projektek, ki-
vitelezések támogatására. Igyekszünk helyszíni egyeztetésekkel, készletkihelyezéssel, széles rak-
tárkészlettel, folyamatos műszaki tanácsadással, rugalmas ügyfélkezeléssel, egyedi igények ki-
szolgálásával, speciális árakkal, és finanszírozással támogatni a hosszú távú együttműködéseinket. 

Projektosztályunk e-mail címe:
projekt@szerelvenybolt.hu  

Projekt

https://szerelvenybolt.hu/
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Nagykereskedelem
Nagykereskedelmi tevékenységünk meghatározó szerepet tölt be a magyarországi viszonteladók köré-
ben. E téren szerzett több évtizedes tapasztalatunknak és a viszonteladók felé bizonyított megbíz-
hatóságunknak, valamint rugalmasságunknak köszönhetően jelenleg közel 300 viszonteladó ügy-
félnek vagyunk fő beszállítója.

Az elmúlt években jelentős fejlesztéseink voltak a gyorsabb és rugalmasabb kiszolgás, kapcsolattartás 
és együttműködés érdekében. A 2019-es évben a nagykereskedelmi értékesítési csatornánk informati-
kai fejlesztése, vonalkódos raktározási rendszer bevezetése, a logisztikai központ létrehozása és működ-
tetése, illetve a tehergépjármű flotta növelése további növekedési lehetőségeket biztosított számunkra. 

nagyker.szerelvenybolt.hu
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https://szerelvenybolt.hu/
https://nagyker.szerelvenybolt.hu/hu-hu/


több száz
nemzetközi márka

300 000
épületgépészeti árucikk

országot lefedő
viszonteladói partnerhálózat



Aqua Room
Aqua Room bemutatótermünkben magas 
színvonalon és a legújabb technológiákkal 
készült luxus, divatos fürdőszobai burko-
latok és szaniterek széles választéka közül 
inspirálódhatnak és válogathatnak a vásárlók. 
Termékportfóliónkban az exkluzív és magas 
presztízsértékű márkák (Marazzi, Marca Co-
rona, ABK, Armonie, Leonardo, La Faenza, ...) 
legdivatosabb és izgalmas megoldásai: mozaik, 
természetes kövek, márvány, gránit mintázatú 
hatalmas táblák is megtalálhatók. Lakberen-
dező munkatársaink budaörsi bemutatóter-
münkben nemcsak a kiállított, kompletten be-
rendezett fürdőszobákkal segítik a választást, 
de 3D látványtervezővel életre is keltik álmai 
fürdőszobáját.

aquaroom.hu

Mesterközpont
A legismertebb és legnagyobb márkák (Bosch, 
Milwaukee) hazai forgalmazójaként Mes-
terközpont szerszám- és kisgép szakáruhá-
zunkban elektromos szerszámgépek, kézi-
szerszámok, csavarok, szegek, tiplik, létrák, 
állványok, zárak, lakatok, vasalatok, eme-
lés és kötéstechnikai, munkavédelemhez 
kapcsolódó eszközök széles termékpalettáját 
kínáljuk kecskeméti üzletünkben és a mester-
kozpont.hu webshopban. Vásárlóink több 
mint 100 márka, közel 10 ezer terméke közül 
válogathatnak. A termékek vásárlására mellett, 
bizonyos termékkategóriáknál eszközbérlésé-
re is lehetőség van.

mesterkozpont.hu

http://aquaroom.hu/
https://www.mesterkozpont.hu/
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Webshop
Nagykereskedelmi partnereinket, viszontel-
adókat már nemcsak logisztikai központunk-
ban, de kifejezetten nekik szóló nagyker.szerel-
venybolt.hu webshopunkban is kiszolgáljuk, 
hogy online is be tudják szerezni a szükséges 
árut. 

A szerelvenybolt.hu webshop értékesítésünk 
folyamatosan, évről-évre növekvő tendenciát 
mutat, ami folyamatos fejlesztési kihívásokat állít 
cégünk elé. A webshop értékesítési csatornánkra 
úgy tekintünk, mint vállalatunk 9. áruházára. Élő, 
online ügyfélszolgálatunk a beépített chat 
funkción keresztül segíti a vásárlókat. 

Mesterembereknek, szerelőknek, kivitelezők-
nek készített mester.szerelvenybolt.hu web-
shopunk a mindennapi munkához szükséges 
árubeszerzést teszi egyszerűbbé, kényelmeseb-
bé. Szerződött partnereink egyéni kedvezmé-
nyekkel vásárolhatnak mester.szerelvenybolt.
hu webshopunkban.

https://mester.szerelvenybolt.hu

https://szerelvenybolt.hu

https://nagyker.szerelvenybolt.hu

https://szerelvenybolt.hu/
https://mester.szerelvenybolt.hu
https://szerelvenybolt.hu
https://nagyker.szerelvenybolt.hu
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Márkaképviselet
A hagyományos viszonteladói kereskedelem mellett létrehoztuk három általunk Magyarországon képvi-
selt exkluzív gyártó - HakaGerodur Svájc, Effebi Olaszország, Install - márkakereskedelmi hálóza-
tát. A hálózatot a brand iránt elkötelezett viszonteladó ügyfelek erősítik, melyhez cégünk alkalmazásá-
ban mindhárom márkára területi képviselők napi munkavégzéssel és háttértámogatással járulnak hozzá.

Beleértve a műszaki tanácsadást, oktatásokat, rendszeres partnerlátogatást, tavaszi és őszi „ro-
ad-show” kitelepüléseket, valamint gyárlátogatásokat. Install, HakaGerodur és Effebi brandre saját 
weboldalt fejlesztettünk, így a termékinformációk és a márkakereskedők elérhetőségei a fogyasztók ré-
szére is rendelkezésre állnak. 

effebi.hu

Golyóscsapok ivóvízre és 
fűtésre

Gázgolyóscsapok

Pillangó szelepek,
Ipari szerelvények

Réz menetes idomok

Pneumatikus és elektromos 
meghajtók

haka.hu

5 Rétegű alumíniumbetétes 
műanyagcső ivóvízre, 
fűtésre

Réz prés csatlakozó 
idomrendszer

Felületfűtés/hűtés

PE csőrendszer

Szigetelt csővezeték

Geotermikus rendszer

install.hu

Padlófűtéscsövek, szigetelő 
alátétlemezek

Horganyzott szénacél és 
inox press fittingek

Műanyag és inox
osztó-gyűjtő rendszerek

Radiátorszelep szettek

Alumíniumbetétes műanyag 
csövek

Flexicsövek vízre, fűtésre
Inox nyújtható flexicsövek 
vízre, fűtésre és gázra

https://szerelvenybolt.hu/
http://effebi.hu/
https://haka.hu/
http://install.hu


Épületgépészeti termékeink forgalmazása mellett cégünk 2021-ben SIXBAU márkanéven új, inno-
vatív építési rendszerrel jelenik meg a hazai építőanyag piacon.

SIXBAU márkánkkal legfőbb célunk kiemelkedően energiahatékony építési technológiánk megis-
mertetése és elterjesztése, melynek segítségével korszerű, takarékosan üzemeltethető és egész-
séges otthonok épülhetnek országszerte. Komplex kialakítású könnyűbeton építési rendszerünk 
a szokottnál gyorsabb építkezést biztosít jellemzően kisebb élőmunka igénnyel és gazdaságosab-
ban.

A SIXBAU polisztirol könnyűbeton
 
Építési technológiánk alapja a speciális polisztirol-
beton jó hőszigetelő, időtálló, könnyű és könnyen 
alakítható, vagyis számos előnyös tulajdonsággal 
rendelkező építőipari alapanyag, melyből falazóe-
lemeket, válaszfalakat, építőlemezeket gyártunk 
és forgalmazunk egységesen SIXBAU márkanév 
alatt.

SIXBAU építőanyagok 
és építési rendszerek

sixbau.hu

https://sixbau.hu/
https://sixbau.hu/


SIXBAU gWall válaszfalak

A SIXBAU gWall könnyűbeton előregyártott vá-
laszfalaink háromméteres hosszban, többféle 
vastagságban készülnek nút-féderes élkikép-
zéssel. Kis súlyuk miatt nem igényelnek külön 
alapozást és legtöbbször áthidalók alkalmazá-
sát sem. A gWall válaszfalak jól glettelhetők, va-
kolhatók, közvetlenül burkolhatók csempével 
és egyéb falburkolatokkal is. Nedvességre nem 
érzékenyek csőtörés nem okozhat kárt ben-
nük, tömör és homogén anyagszerkezetükből 
adódóan jellemzően nem költöznek bele rág-
csálók, rovarok és egyéb kártevők.
Tűzvédelmi besorolás: Nem éghető, A2 - s1, d0

SIXBAU gBlock falazóelemek

A SIXBAU gBlock könnyűbeton falazóeleme-
ink alkalmazásával olyan tömör teherhordó és 
vázkitöltő falszerkezetek építhetők, amelyek 
önmagukban is képesek teljesíteni a legújabb 
hőtechnikai előírásokat. Más téglákhoz viszo-
nyítva nagyobb méretűek, ezért jóval gyorsabb 
építkezést tesznek lehetővé. Mivel nem igény-
lik további hőszigetelés alkalmazását, így fel-
használásukkal alacsonyabb költségek mellett 
magasabb komfortérzetet biztosító épületek 
építhetők.
Tűzvédelmi besorolás: Nem éghető, A2 - s1, d0

SIXBAU gPanel építőlemezek

A SIXBAU gPanel építőlemezek alacsony tö-
megű, univerzálisan alkalmazható termékek, 
könnyen megmunkálhatók, egyszerűen ala-
kíthatók és a legtöbb építőiparban használt 
anyaggal jól kombinálhatók. Alkalmasok el-
falazások készítésekor, bennmaradó zsalue-
lemként, lakás és fürdőszoba felújításoknál, 
kádbeépítéskor, utólagos hőszigeteléshez is. 
Továbbá vakolható ereszdeszkázat, homlokza-
ti díszítések, stukkók készítéséhez is kiválóak.

sixbau.hu

https://sixbau.hu/


SIXBAU Roof tetőszerkezetek

Előregyártott szeglemezes tetőszerkezete-
ink gyors és tökéletes megoldást nyújtanak 
kompromisszumok nélküli minőség garanciája 
mellett és akár egyetlen nap alatt is összesze-
relhetők, jelentősen csökkentve ezzel a kivite-
lezés idejét és a költségeket. Tetőszerkezeteink 
helytakarékosak, tartósak, teherbíróak, és igen 
gyorsan kivitelezhetők. Mivel a szeglemezes 
tetőszerkezet magába foglalja a födémszer-
kezetet is, így a megspórolt vasbeton födém, 
valamint belső teherhordó falak jelentős költ-
ségmegtakarítást eredményeznek.

ÉMSZ tagság

Cégünk tagja az Épületszigetelők, Tetőfedők, 
Bádogosok és Ácsok Magyarországi Szövetsé-
gének, valamint a Magyar Tűzvédelmi Szövett-
ségnek. Az ÉMSZ tagjaként könnyűbeton épí-
tőanyagaink és szeglemezes tetőszerkezeteink 
garantált minősége mellett, szakmai tudásun-
kat és szakismereteinket szívesen eljuttatjuk 
minden építőiparban dolgozó szakemberhez.

SIXBAU Deck födémek

A SIXBAU Deck födémjeink fa vagy acélgeren-
dákból álló könnyűszerkezetes födémek, ame-
lyek jól alkalmazhatók új épületeknél, illetve 
épületfelújításoknál, emeletráépítésnél. Hasz-
nálhatók továbbá nagyobb méretű vízszintes 
térelválasztó szerkezetek, emeletközi födé-
mek, galériák építésekor vagy régi épületek fa 
födéméinek kiváltásánál is. A SIXBAU födémek 
kis önsúlya minimális plusz terhelést jelent a 
meglévő falazatra, a tömegük fele, harmada a 
betonból készült födémeknek. Gyorsan és egy-
szerűen építhetők, nincs szükség daru, zsalu-
zat, alátámasztások stb. alkalmazására sem.

sixbau.hu

https://sixbau.hu/


Mit nyújtunk?

Raktárról kínált termékeinket gyors kiszállítással vállal-

juk. 

Az értékesítésben fókuszban van nálunk a fogyasztó, a 

kivitelező és a viszonteladó. 

A 2019-től egy külön osztály végzi a projektértékesítési 

feladatokat. 

8 áruházunkban, 150 szakmai ismeretekkel rendelkező 

kolléga nyújt tanácsot, hogy személyre szabottan talál-

juk meg az optimális megoldásokat. 

A legújabb technológiákat kínálva nyújtunk innovatív 

megoldásokat. 

Kifogástalan garanciális és szervizháttérrel rendelkező 

neves, megbízható gyártók szabványoknak, előírások-

nak megfelelő, bevizsgált termékeit forgalmazzuk. 
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Segítünk, ahol tudunk:

Állatbarát üzletként Dunakeszin 
és Soroksáron található üzle-
tünkbe kis kedvenceikkel együtt 
érkezhetnek vásárlóink. 

Az UNICEF rendszeres támo-
gatójaként segítünk a nehéz 
helyzetben élőkön.

„Közösség szolgálatáért” díjban 
részesültünk 2009-ben, a Kecs-
keméti Karol Wojtyla Barátság 
Központ jóvoltából, melynek 
fenntartásához és lakóinak 
étkeztetéséhez rendszeresen 
hozzájárulunk. 

Díszoklevelet érdemeltünk ki 
a Bács-Kiskun Megyei Önkor-
mányzat Kórházának mentőheli-
kopter-leszállójának építésében 
nyújtott támogatásunkért. 

Szakmai elismeréseink:
Sándor Imre PR-Díj 2018: Arany díj

Prizma Kreatív PR díj 2015: Arany díj

MagyarBrands 2019:
Kiváló Üzleti Márka kategóriában

MagyarBrands 2020:
Kiváló Üzleti Márka kategóriában

Prizma Kreatív PR díj 2015: Különdíj SuperBrands 2019 díj

Víz-, Gáz-, Fűtéstechnika
szakmai magazin: kiváló 

MagyarBrands 2018:
Kiváló Üzleti Márka kategóriában

SuperBrands 2021 díj

SuperBrands 2020 díj

https://szerelvenybolt.hu/


Közösségi média

Sajtómegjelenések

Nemcsak áruházainkban dolgozó szakképzett 
munkatársainkon keresztül, de közösségi média 
felületeinken is aktív párbeszédet folytatunk egy-
re bővülő több mint 301 000 fős követőtábo-
runkkal. Aktív közösségi média jelenlétünket a 
Facebook-on, az Instagram-on, Youtube-on és 
a LinkedIn-en követhetik. Youtube-csatornánkon 
megtekinthetőek a folyamatosan készülő termék-
videóink, tanácsadásaink, illetve tv-műsoros 
megjelenéseink. 

Kiemelkedő közösségi média aktivitásunk mellett a hazai szakmai, gazdasági és általános sajtó állan-
dó szereplői vagyunk szakmai témák kapcsán.

Kazántipp 2016

Kazáncsere: százezrek spórolhatják meg a 400 ezres kiadást

Tiszta, szűrt víz az Ön otthonában

Több százezer család menekül meg az EU-s kazánrendelettől

Mit érdemes tudni, ha kazánt cserél?

Gázzal fűt? – Nagyon jó hír érkezett

Sokan megúszhatják a kazáncserét

10%-os piacbővülést hozott a kazáncsere rendelet

Szerelvénybolt Kft.
121 ezer követő

Szerelői csoport
706 követő

Aqua Room
3300 követő

Mesterközpont
4400 követő

Sixbau
4400 követő

Okos tippek otthonra
171 376 követő

Szerelvénybolt Kft.
11 500 követő
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https://www.facebook.com/szerelvenybolt.hu/
https://www.facebook.com/groups/826824691121949
https://www.facebook.com/aquaroom.hu/
https://www.facebook.com/mesterkozpont.hu/
https://www.facebook.com/pg/sixbau/posts/
https://www.facebook.com/okostippekotthonra/
https://www.instagram.com/szerelvenybolt.hu/?hl=hu
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Szolgáltatásaink

Jövőkép

A Szerelvénybolt Kft. alapértéke a tisztességes üzleti magatartás. 

Valljuk, hogy innováció nélkül nincs jövő, nincs életminőség, nincs 

környezeti fenntarthatóság. Az innovatív megoldások mobilitást 

biztosítanak, ezáltal vagyunk képesek igazodni a folyamatosan vál-

tozó környezethez.

Egyik fő víziónk, hogy két-három éven belül a magyarországi épület-

gépész kereskedelem meghatározó cégei között tudjuk magunkat. 

Szaktanácsadás: Áruházainkban és webáruházunkban épületgépészeti 
szaktanácsadással várjuk vásárlóinkat.

Házhoz szállítás: A szerelvenybolt.hu címen leadott rendeléseket Magyarország 
bármely pontjára házhoz szállítjuk.

Anyagkigyűjtés: Leendő háza vagy lakása tervrajza alapján 90%-os pontossággal 
felmérjük, hogy milyen anyagokra, készülékekre lesz szüksége. (Nem helyettesíti 
az épületgépészeti tervet.)

https://szerelvenybolt.hu/


Kapcsolat:

BUDAPEST

1103 Budapest, Gyömrői út 76.
Telefonszám: +36 1 433 1453
E-mail: budapest@szerelvenybolt.hu

Logisztikai központunk:

Airport City Logistic Park
1182 Budapest, Üllői út 807/B/ „C” épület
Telefonszám: +36 29 920 860
E-mail: logisztika@szerelvenybolt.hu

Mesterközpont:

6000 Kecskemét, Ceglédi út 32.  
Telefonszám: +36 76 509-447 
E-mail: info@mesterkozpont.hu

Sixbau gyártás:

H-6758 Röszke, Külterület 082/38. 
Telefonszám: +36 62 573 330 
Telefonszám: +36 30 430 66 70 
E-mail: info@sixbau.hu

Sixbau kereskedelmi és 
műszaki információk: 

H-2120 Dunakeszi, Pallag u. 11. 
Telefonszám: +36 30 132 37 30 
E-mail: ertekesites@sixbau.hu

Központi iroda:

6000 Kecskemét, Ceglédi út 38.  
Telefonszám: +36 76 501 460
E-mail: info@szerelvenybolt.hu

DUNAKESZI

2120 Dunakeszi, Pallag u. 11.
Telefonszám: +36 1 220 0469
E-mail: dunakeszi@szerelvenybolt.hu

Tiszteletel:

Patonai Roland
tulajdonos

BUDAÖRS

2040 Budaörs, Sport u. 1.
Telefonszám: +36 23 427 433
E-mail: budaors@szerelvenybolt.hu

SOROKSÁR

1237 Budapest, Bevásárló u. 2.
Telefonszám: +36 1 499 0030
E-mail: soroksar@szerelvenybolt.hu

KECSKEMÉT

6000 Kecskemét, Ceglédi út 38.
Telefonszám: +36 76 501 460
E-mail: kecskemet@szerelvenybolt.hu

DEBRECEN

Cím: 4030 Debrecen, Rigó utca 4/b.
Mobil: +36 30 894 1473
E-mail: debrecen@szerelvenybolt.hu

Aqua Room

2040 Budaörs, Sport u. 1.
Telefonszám: +36 30/646-2721
E-mail: budaors@aquaroom.hu

GYŐR

9027 Győr, Budai út 2.
Telefonszám: +36 96 204 121
E-mail: gyor@szerelvenybolt.hu

Budapest XIII.ker.

1134 Budapest, Klapka utca 9.
Mobil: +36 30/501-9522
E-mail: bp13@szerelvenybolt.hu

Áruházaink:

Facebook Instagram LinkedInYoutube

https://szerelvenybolt.hu/hozd-magaddal-nyugodtan-kutyusod-is-51
https://szerelvenybolt.hu/superbrands-dijasok-lettunk
https://szerelvenybolt.hu/az-unicef-munkajat-segiti-a-szerelvenybolt-kft-58
https://szerelvenybolt.hu/szabalyozott-minosegiranyitas-a-maximalis-ugyfelkiszolgalas-erdekeben

