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Ceramin Ásványkompozit SPC
7. oldal



Minőséget,
a                                  -tól!

 
www.baudekor.hu4  | A Cég

Az imázsfilm megtekintéséhez kattintson ide!

Több, mint 300 partner Nagy raktárkészlet Gyors kiszállítás

Profi kivitelezésKizárólag minőségi termékek

https://www.youtube.com/watch?v=Laq-7ZWVR64
http://www.baudekor.hu/
https://www.youtube.com/watch?v=Laq-7ZWVR64
https://www.youtube.com/watch?v=Laq-7ZWVR64


A Bau Dekor Kft. 2012 januárjában alakult. 

Több, mint 25 munkatársával dolgozik azon, hogy a

magyar építőipari piacot minőségi burkolatokkal és

burkolati kiegészítőkkel lássa el.

A BauDekor 2000 m2-es irodája és logisztikai

központja Nagytarcsán, az M0-s körgyűrű közvetlen

közelében található.

Több, mint 300 kiskereskedelmi partnerrel dolgozik

együtt az ország minden területéről, de több

nagykereskedelmi céget, áruházláncot és

barkácsáruházat is viszonteladói között tudja.

Nagykereskedésként nemcsak kivívta magának több

prémium termék kizárólagos magyar forgalmazását,

de innovatív szellemének köszönhetően több saját

fejlesztésű és márkájú terméket is gyárt, és

forgalmaz.

A képen: Bau Dekor Raktár, Nagytarcsa.

Burkolatokban
profi, teljes körű

szakértő.
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A termékek forgalmazása mellett, szakértő

csapattal burkolási kivitelezést is vállal, ezzel teljes

körű szolgáltatást nyújtva.

A cég működésének tartópillérei a kiváló termékek,

szervezett logisztika, és az ügyfélközpontú

kiszolgálás. 



PRÉMIUM LAMINÁLT PADLÓ

Tökéletes fahatás

6  | Termékek

24 órás vízállóság

Német minőség

Szinkronerezetes egyedi lapok

NALFA tanúsítvánnyal rendelkezik

Nagymúltú gyártótól, garanciával

Magyarországon kizárólagos forgalmazó

 
www.arteo.hu
Részletes információ

Termékek,
kompromisszumok nélkül.

https://baudekor.hu/markak/arteo-a-melegburkolas-muveszete/
https://www.youtube.com/watch?v=bwaPUse8ZfY&list=PLIzuezmZgdm9mTIwTNXPcZzS9-Fkb6Exs&index=16


 
ÁSVÁNYKOMPOZIT SPC BURKOLAT

Falra és Padlóra
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100%-os vízállóság

PVC-mentes

Melegburkolati fali - és padlólapok, könnyű lerakás

Fürdőszobába, akár zuhanyzóba is rakható

SPC-ként egyedülállóan károsanyagmentes termék

Magyarországon piacvezető forgalmazó

 
www.ceramin.hu

Részletes információ

http://www.ceramin.hu/
https://www.youtube.com/watch?v=I_a6M1LCG2U


PADLÓALÁTÉTEK
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XPS szakértő

ProfiFloor Extreme

A padlóalátétek eladásában piacvezető

A legjobb minőségű alátét a piacon 39%-os
zajcsokkentő hatással

Saját fejlesztésű és gyártású profi
padlóalátétek laminált padlóhoz, vinyl
burkolatokhoz és szőnyegpadlóhoz

www.baudekor.hu/padloalatetek
Részletes információ

PADLÓPROFILOK

Hatalmas színválaszték

Típusonként széles kínálat

Matt és fényes fémek, burkolatokkal megegyező 
 fahatásúszínek,

C-, L-, T-, lépcső-, áthidaló-, burkolatvátló és más
profilok

Eloxált aluminium és rozsdamentes
acél padlóprofilok

 
www.baudekor.hu/padloprofilok

Részletes információ

https://baudekor.hu/markak/profifloor-padoalatetek-szegolecek-padloprofilok/padloalatetek/
https://baudekor.hu/markak/profifloor-padoalatetek-szegolecek-padloprofilok/padloalatetek/


SZEGŐLÉCEK
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MDF és HDF szegők

PVC szegők

Arteo, Arbiton, Classen, ProfiFloor, Cubu

Hi-Line Prestige,  SLK,

Megbízható márkák, nagy választék

www.baudekor.hu/szegolecek
Részletes információ

HIDEGBURKOLATI
PROFILOK

Hidegburkolati kiegészítőkkel
Fugakeresztek, szintezők

Eloxált aluminium, PVC és
rozsdamentes acél profilok

 
www.baudekor.hu/profil

Részletes információ

Festhető szegők
Pure, Arbiton

https://baudekor.hu/markak/profifloor-padoalatetek-szegolecek-padloprofilok/szegolecek/
https://baudekor.hu/markak/profiwall/


DEKOR
TERMÉKEK
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Dekoratív fa- és fém függönykarnisok 

www.baudekor.hu

TAPÉTÁK
Magas minőségű tapétakínálat,

hatalmas színválasztékkal

 
A Teljes termékkínálatot és katalógusokat az

alábbi címen találja:

http://www.baudekor.hu/
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Mindenben Partner!

12  | Szolgáltatások

Szolgáltatások

Viszonteladóink egy dedikált B2B webshopon keresztül tudják leadni rendeléseiket,

ahol korszerű rendszer segítségével, a rendelés közben, partnereink az élő

raktárkészletet is látják.

B2B Partner Webshop

Kiemelkedő Ügyfélszolgálat
Ügyfélközpontú kiszolgálás és reklamációkezelés, a zökkenőmentes

együttműködés érdekében.

https://www.youtube.com/watch?v=PDHmAAsJfE4&t=52s


A képen: Bau Dekor Raktár, Nagytarcsa.
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Partnereink számára egyedi B2C webshopot biztosítunk, amelyben akár saját

termékeiket is értékesíthetik a Bau Dekor teljes termékkínálata mellett.

A Webshop arculatát a Partner cégéhez igazítjuk és üzemeltetésében is segítünk.

A B2C webshoppon beérkező rendeléseket Dropshipping rendszerrel szállítjuk ki

egyenesen a vevőhöz, így tehermentesítjük Partereinket a logisztika alól.

B2C Webshop + Dropshipping

Marketing Támogatás
Célunk az értékesítés megkönnyítése Partnereink számára., hogy termékeinket

minél hatékonyabban tudják árusítani. Ezért dolgoztunk ki egy marketing

támogatási rendszert, amiben 1 óra ingyenes tanácsadást és marketing anyagokat

biztosítunk.

+

Magyar nyelvű marketing anyagok
Állványok, katalógusok szórólapok és termékismertető videók



A Bau Dekor Kft.  a termékek forgalmazásán kívül,

a burkolás kivitelezését is elvégzi. Szakértő

burkoló csapattal felmérést, bontást és burkolást

is vállal.

Burkolás
Szakértő ARTEO és CERAMIN lerakás 

14  | Burkolás

Partnereink így nem csak a termékeinkkel tudják

vásárlóikat kiszolgálni, de a kivitelezéshez is

tudnak megbízható szakembert ajánlani.
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Nagy raktárkészletünkkel és profi kivitelező

csapattal kulcsrakész melegburkolást vállalunk.

Nagy volumenű beruházási projekteken.

társasházak, irodák, vagy középületek építését

és felújítását is végezzük, referenciáinkban nagy

múltú cégekkel dolgozva.

Projektek
Beruházási projektek termékellátása,
burkolás kivitelezése
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A Legjobb Magyar Építőipari Vállalatok. Együtt.

18  | Magyar Építői Progresszív Klaszter

A Magyar Építői Progresszív Klaszter alapítója és

kézben tartójaként, a Bau Dekor Kft. célja a magyar

minőségi építőipari vállalatok piaci erősítése, az

országban történő beruházások szerteágazó

kivitelezési folyamatainak lebonyolítása

megbízható, innovatív magyar cégekkel.

www.mepk.hu
További információ:

http://www.mepk.hu/
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Kiemelt Tagok
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