
Bemutatkozás

Cégünk, a Kerimpex Kft. 1992-ben alakult. A társaság fő tevékenysége száraz és
belsőépítészeti termékek nagy- és kiskereskedelmi értékesítése. Az elmúlt években
lehetőségünk nyílt számos minőségi, prémium gyártó és beszállító forgalmazására,
pl:

ECOPHON, FADE, VOGL, GRENA, RIGIPS, FUNDERMAX, ARMSTRONG,
DOMOFERM, ISOVER, REMMERS, DÖRKEN, FASTMOUNT, WEBER, MAPEI,
SIKA, LB-KNAUF, TIKKURILA, JUB, SENOR, DANOSA, HELLY HANSEN, etc.

Büszkék vagyunk arra, hogy immár 30 éve a magyar építőipar, és belsőépítészet
egyik legversenyképesebb résztvevője lehetünk.

Ügyfeleink 80% -a olyan kis és közepes méretű vállalkozó, aki az építőipar
legfontosabb szereplője. Szerepük ugyanolyan fontos a magánépítésben, mint a
legnagyobb projektek létrehozásában.

Örülünk, hogy több száz családi ház, iroda-belső és számos tekintélyes beruházás
megvalósításához járulhattunk hozzá,az általunk forgalmazott anyagokkal.

2020. év júliusában megnyitottuk, PRÉMIUM (lakossági, dekor és ipari) festék, és
szerszám szaküzletünket is, ahol bemutató jelleggel, speciális beltéri akusztikus és
dekor burkolatok is helyet kaptak

Akusztikus mennyezeteket, fali burkolatokat, zajcsökkentő membránokat kínálunk
hangos, zajos helyiségekhez, irodákhoz, stúdiókhoz, speciális bútorokhoz, hogy
ezeket a tereket kényelmesebbé, élhetőbbé tegyük.

A magyar piacon az alábbi márkákat képviseljük kizárólagos forgalmazóként:



Introduction:

Our company, Kerimpex Ltd. was founded in 1992. The core activity of the company
is dealing with the wholesale and retail sale of dry and interior architect products.
During the recent years we have the opportunity to get the distribution of numerous
quality suppliers like:

ECOPHON, FADE, VOGL, GRENA, RIGIPS, FUNDERMAX, ARMSTRONG,
DOMOFERM, ISOVER, REMMERS, DÖRKEN, FASTMOUNT, WEBER, MAPEI,
SIKA, LB-KNAUF, TIKKURILA, JUB, SENOR, DANOSA, HELLY HANSEN, etc.

We are proud to be one of the most competitive participants  in the Hungarian
building industry already for 30 years.

80% of our customers are those small and medium sized entrepreneurs who are the
most important acteurs of the building industry. Their role is as important in private
constructions as in the creation of the biggest projects.

We are delighted that hundreds of family houses, office interiors and prestigious
investments have been constructed with our distributed materials like, as mentioned
above.

We yearly sell a couple of thousands square meter gypsum boards to hundreds of
satisfied customers. Many of them are for more than 15 years with us, evidencing
that Kerimpex Ltd is more than just an ordinary building material retail store.

When it comes to the topic of attics and light structure architect solutions, our paints,
EPS and XPS products, interior doors, fibrous installations are well usable in the
highest quality.

We are able to offer acoustic ceilings and wall cases,noise-reductive membranes for
loud places, offices, studios, home theaters to make these spaces more comfortable.

We are represented in the Hungarian market the following brands as an exclusive
distributor:



FASTMOUNT https://www.fastmount.com/
 

FADE: https://fadeceilings.com/
 

 Vogl: https://www.vogl-deckensysteme.de/en/
 

We are also distributing a special fireproof wall panel of Grena, //www.grena.cz/en/
which panels are certified as A1/A2 and are an unique
material for theaters as well as for governmental
and office  buildings.
 
 
 

SENOR: https://www.senor.es/

Please find couple of our reference projects below:
 
Gresham Palace
EON HQ,
NOKIA Office building
Hungarian Govermental Office, Buda Castle
COOPERVISION
M3 Underground 
TESLA / Gozsdu Udvar
German School
CEU Budapest
Budai Vigadó
Kecskeméti Campus
INDEX Stúdió
A38, Petőfi Rádió Stúdió
OPERA Budapest (MAO)
OPERA Eiffel Műhelyház (MAOM)

https://www.fastmount.com/
https://fadeceilings.com/
https://www.vogl-deckensysteme.de/en/
http://www.grena.cz/en/
https://www.senor.es/










Ligetfalvi Károly

sales

E-mail: ligetfalvi@kerimpex.hu

Telefon: +36 1 3330010

Mobil: +36 20 5325089

1149 Budapest Mogyoródi út 32.

(Bejárat Mexikói út 15-17)

Nyitvatartás: H-CS 7-16, P 7-15, SZ 7-12

Telefon: +36 1 2731283, +36 1 3330010, +36 1 3141834

Mobil: +36 20 922 7020

Fax: +36 1 273 1284

E-mail: kerimpex@kerimpex.hu

Web: www.kerimpex.hu

Szabó László

Email: szabolaszlo@kerimpex.hu

Telefon: +36 1 3330010

Mobil: +36 20 5999630

1149 Budapest Mogyoródi út 32.

(Bejárat Mexikói út 15-17)

Nyitvatartás: H-CS 7-16, P 7-15, SZ 7-12

Telefon: +36 1 2731283, +36 1 3330010, +36 1 3141834

Mobil: +36 20 922 7020

E-mail: kerimpex@kerimpex.hu

Web: www.kerimpex.hu

http://www.kerimpex.hu/
http://www.kerimpex.hu/

