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Megbízásunk egy lapos tetős, vasbeton vázas szerkezetű, egyszerű 
tömegkialakítású kulcsrakész épület és környezetének komplett 
generálkivitelezésére szólt, amihez az út- és közműépítés is hozzátarto-
zott. A komplexumban kétféle funkció kapcsolódik össze szervesen. Az 
egyszintes, nagy belmagasságú csarnok a termékek raktározására 
szolgál, a kétszintes irodaszárnyban a földszinten a vevőiket szolgálják 
ki, az emeleten pedig az irodák, ill. a dolgozók kiszolgáló területei 
találhatók.
 
A homlokzatokat acél fegyverzetű, hőszigetelt szendvicspanelekkel 
burkoltuk. Az irodaépület homlokzata magasabb, itt a szendvicspanel 
színe eltérő a csarnoktól, a szalagablakokat szemöldök- és 
párkánykiemeléssel hangsúlyoztuk. A személybejáratot az utcai 
homlokzati síkból kiemelt függönyfal, előtető és a bejárat melletti falon 
elhelyezett logó különbözteti meg. Ez a bejárat térbetonnal burkolt 
járdákkal kapcsolódik a terepszinthez. Az összhatás modern, ergonomi-
kus, levegős, ahol a terek maximálisan kiszolgálják az itt dolgozók 
igényeit. 

Az út bazaltbetonból készült, hogy az áruszállítás zavartalanságát hosszú 
távon is biztosítani lehessen. A kamionok és teherautók szintbeni 
kiszolgálásához elektrohidraulikus rámpakiegyenlítővel / dokkolóval 
kiegészített szekcionált ipari kaput építettünk be. A parkolót előre 
tömörített aljzatra elhelyezett,előregyártott vasbeton 
parkolóelemekből, kavicsfeltöltéssel alakítottuk ki.

Csarnokok, ipari épületek tervezése során mindig felmerül a dilemma: vajon érdemes-e az egyedi elképzelések megvalósítására áldozni, 
vagy inkább a tipizált, előre legyártott szerkezetek, azaz a „gazdaságos megoldás” mellett döntsenek-e végül. Az IT területen működő 
DELTA Silconversion Kft. nem kötött kompromisszumot: cégre szabott, új központi székhelyük megépítésére kvalitásos kivitelezőt 
választottak. A BAU-VIP Generál Kft. munkájának színvonaláról előzetesen több ízben, személyesen is volt alkalmuk meggyőződni.  

„A DELTA Silconversion Kft. új központi székhelyének megépítésére kiváló referenciákkal rendelkező kivitelezőt 
keresett. A BAU-VIP Generál Kft-t többen is ajánlották azok közül, akik ugyanazon a káposztásmegyeri ipari 
területen működnek, mint mi, hiszen a társaság már 2012 óta végez különböző kivitelezési munkálatokat a 
telepen, a megbízók nagy megelégedésére. Így mi is mellettük döntöttünk, és nem bántuk meg. Az általunk és a 
tervező által megálmodott, nem konvencionális építőipari megoldásokat a cég minden probléma nélkül 

alkalmazta, így korszerű, szépen kivitelezett, jól megépített központot vehettünk birtokunkba.
   

Külön szeretném kiemelni, hogy a BAU-VIP Generál Kft. (a tulajdonosok, a vezetőség, a munkatársak és 
partnereik) a teljes megvalósítás során – az ajánlatkészítéstől az átadás-átvételig – megbízható és korrekt 
partnerünk volt, akinek munkájára a jövőben is számítunk. A tapasztaltak alapján jó szívvel ajánlom a 

társaságot mindenkinek.”
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