
Társaságunk tárgyalásos közbeszerzési eljárás során nyerte el a 
VÁROS BOLTJA kialakítási munkáinak megvalósítását. Az 
eddig kihasználatlan, évek óta raktározási célra fordított irodarész 
átépítésével egy modern, de a műemléki hangulatot magában 
hordozó kiállító és értékesítő teret álmodott meg a beruházó és a 
tervező, melyet társaságunk magas színvonalon valósított meg.

A bruttó 170 m² alapterületű építési területen a bontási munkála-
tok 2013. október 1-én kezdődtek meg. A kivitelezést nagyban 
befolyásolták a tervektől és a feltételezett padló rétegrendtől eltérő 
műszaki körülmények, nevezetesen a padozat alatti vb. padlócsa-
tornák és ebben futó fűtésvezetékek, melyek elbontásra, illetve 
kiváltásra kerültek. Szintén új körülményként jelent meg, hogy az 
erősen átnedvesedett külső utcai határoló falakat WEBER 
szigetelő és vakoló réteggel kellett kivitelezni.

A megmaradó külső nyílászárók és belső ablakportálok felújítása 
mellett a bejárat új portálszerkezet beépítésével valósult meg. A 
padlófelület süttői mészkőburkolatot kapott. Az eladópult, a 
kiállító szekrény és a teakonyha tekintetében egyedi bútorok 
kerültek legyártásra és beépítésre, melyet a LED-szalagos bútorvi-
lágítás tesz még dekoratívabbá.

A „VÁROS BOLTJÁ“-ban új elektromos alaphálózat került 
kiépítésre, modern, energiatakarékos lámpatestek felszerelésével. 
A belső tér új gyengeáramú (informatika, tűz- és vagyonvédelem) 
hálózata a Városháza központi rendszerére csatlakozik.

A Budapest Főváros Önkormányzat tulajdonában lévő, 
műemlékvédelem alatt álló Fővárosi Városháza épületében 
kapott otthont a „VÁROS BOLTJA“ nevet viselő kiállító és 
értékesítő tér, melynek generálkivitelezési munkáit a
BAU-VIP Generál Kft. végezte.

A VÁROS BOLTJÁT üzemeltető Budapest Esély 
Nonpro�t Kft. az elkészült galériában a főváros szociális 
intézményeiben készített művészeti termékeket, továbbá a 
Magyar Iparművészeti Egyetem és a Magyar Képzőművészeti 
Egyetem diákjainak az alkotásait állítja ki és értékesíti.

TEVÉKENYSÉGÜNK – REFERENCIÁK            2014

„Igazi pro� munka volt. A kiváló minőség 
a jó szervezettséggel és pontos, gyors 
kivitelezéssel párosult. A társaság az 
ajánlatkészítéstől az átadás-átvételi eljárás 
lezárásáig megbízható és korrekt szerződő 
félnek minősült. 
Gratulálok a BAU – VIP Generál 
minden dolgozójának, és sok sikert 
kívánok a jövőben is.”
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