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Jelen vagyunk az állami beruházásokon, közlekedés építés, 

híd, út, vasút, műemlék rekonstrukciók, csarnoképítés 

területén.

Továbbá jelen vagyunk társasházak, lakóparkok, szállodák 

építőanyag beszállításánál.

Új-Ház Centrum Budapest Zrt.

2010 - A cég magyar tulajdonú szakmai befektetői, közös 
összefogással megalapították az Új- Ház Centrum Budapest Zrt.-t

2011 - Első kereskedelmi egység nyitása Diósdon.  Elsősorban 
lakossági kiszolgálás jellemző.

2012 - A cég logisztikai központjának megnyitása Csepelen. 

2013-tól meghatározó kereskedő a térségben, projektekben való 
aktív részvétel 

2015-től folyamatosan az Új-Ház Centrum Budapest Zrt. kivitelező, 
beruházó partnereivel együttműködésben aktív szereplőivé 
váltunk a kiemelt építőipari projekteknek.

Termékkínálatunkban megtalálható minden, ami akár egy családi 

ház, vagy akár egy társasház építéséhez, felújításához szükséges. 

Építőanyag termékekből magas készletekkel rendelkezünk, ezzel 

is biztosítva a rugalmas kiszolgálást.
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Az Új-Ház Centrum Budapest Zrt. projektértékesítési 
szolgáltatása teljeskörűen lefedik a piac által támasztott 
igényeket.

Beruházásokon teljeskörű lebonyolításához szükséges 

építőanyagok széles skáláját biztosítjuk, az építkezés kezdetétől a 

kivitelezés befejezéséig.

 Több éves szakmai tapasztalattal támogatjuk Partnereink 

napi munkáját  

 Gyors és rugalmas kiszolgálást biztosítunk, akár rögzített 

szállítási ütemezéssel

 Raktárkészletről való árukiadás

 Alternatív megoldások szükség szerinti kidolgozása, 

újdonságok ismertetése

 Versenyeztetések Partnereinknek érdekében

 Kivitelezési munkákra történt beszállítások előrehaladásának 

monitoringozása

 Beszállított termékek legyűjtése, megrendelőnek időszakos 

megküldése a projekt naprakész követése érdekében

 A projekt megvalósításához szükséges pénzügyi biztonság, 

kiszámíthatóság

 Személyes projektirányítás, szakmai konzultáció – gyártói 

szaktanácsadások, képzések megszervezése.

Az Új-Ház Centrum Budapest Zrt. több éves működése során az 

állami, önkormányzati és piaci megrendelők igényeit maximálisan 

kielégítve – az egyik piacvezető cégként – meghatározó 

szereplőjévé vált a hazai építőanyag beszállítói piacnak.
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A cég mind létszám, mind eszközökben 

jelentős fejlesztéseket hajtott végre, melyek 

a hatékonyságot segítették elő. Saját 

szállítóeszközeinkkel, és a beszállításhoz 

szükséges logisztikai háttérrel biztosítjuk  a 

megfelelő határidőre történő szállításokat.

Értékesítési tapasztalatunk, stabil beszállítói 

kapcsolatrendszerünk, elkötelezett, képzett 

szakembereink, tőkeerős vállalatunk, biztos 

alapot adnak projektjeinknek, és garantálják, 

hogy a Partnereink építőanyag igénye a 

kívánt szakmai és műszaki tartalommal 

határidőre és versenyképes áron történjen.

Bízom benne, hogy hamarosan Önt is 

Partnereink között tudhatjuk.
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JÖVŐKÉPÜNK 

Piacvezető magyar 

tulajdonú, országos 

építőanyagkereskedelmi

hálózat tagjaként a piaci 

pozíciónk megtartása és 

erősítése,

vevőink és partnereink 

megelégedésére.

5



Megbízhatóság

Stabilitás

Tisztesség

Egység

Szakértelem 

Minőség

Fejlődés

IRÁNYADÓ ÉRTÉKEINK 
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Projektekre beszállított
rendszereink

 Mélyépítés, környezettechnika (aknák, víz-

 nyelők, beton csövek)

 Felszíni és csapadékvíz elvezető rendszerek

 Vízelvezető rendszerek (KG csövek, idomok)

 Betonelemek, térkövek, szegélyek   

 Előregyártott vasbeton elemek (ház modul,   

 akna, tűzivíz tározó

 Zsaluelemek, födémek     

 Kerámia falazó anyagok, kiegészítők  

 Falazó habarcsok      

 Gépi vakolatok, simító vakolatok   

 Aljzat kiegyenlítők, ragasztók, fugázók  

 Hideg és meleg burkolási segédanyagok

 Külső és belső vízszigetelés

 Tető rendszerek (cserepek, kiegészítők) 

 Nyílászárók 

 Dryvit rendszerek     

 Belső építészet (gipszkarton rendszerek)  

 Gépészeti rendszerek  

 Kül-, és beltéri festékek
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Új-Ház Centrum Budapest Zrt.

www.ujhazbudapest.hu
facebook.com/UjHazCentrumBudapestZrt

Nepp Dániel - projektvezető
+36 20 438 0923
nepp.daniel@ujhazcentrumbudapest.hu

Bíró Kata - projekt menedzser
+36 20 235 2477
biro.kata@ujhazcentrumbudapest.hu

Pálinkó Gabriella - projekt koordinátor
+36 20 457 4643
palinko.gabriella@ujhazcentrumbudapest.hu

Mezei István
Mély- és útépítési koordinátor
+36 30 349 2285
mezei.istvan@ujhazcentrumbudapest.hu

Varga Ferenc - cégvezető
+36 70 457 5154
varga.ferenc@ujhazcentrumbudapest.hu

2049 Diósd, Balatoni út 10.
+36 23 888 788
1214 Bp, II. Rákóczi Ferenc út 372/B
+36 1 300 2500


