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100%-ban magyar tulajdonú épületgépészeti kis- és nagykereskedőként 25 éve nyújtunk 
egyedi igényekre szabott megoldásokat ügyfeleinknek víz-, gáz- vagy fűtésrendszer 
kiépítésében, illetve szaniterek és burkolatok területén. 

Történetünk
1993-ban, Kecskeméten független családi vállalkozásként alapítottuk meg a Szerelvénybolt Kft-t. 
1998-ban már nagykereskedésként, következő évben pedig már új üzletben vártuk vásárlóinkat. 
Ezután folyamatosan nyitottuk meg újabb és újabb áruházainkat Budapesten és Budaörsön, 
majd 2015-ben indítottuk útjára folyamatos fejlesztés alatt álló online webáruházunkat. Jelen-
leg 7 áruházban,  több mint 18 000 m2 raktár és üzlet területtel várjuk vásárlóinkat Budapes-
ten, Soroksáron, Budaörsön, Dunakeszin, Fóton, Kecskeméten illetve már Győrött is. 2018. má-
jusától egy új központi iroda és logisztikai raktárt hoztunk létre Vecsésen, újabb 3000nm2-en, 
az Airport City Logistic Park-ban. Magyarország legnagyobb Ariston és kizárólagos HAKA forgal-
mazójaként működünk, emellett 200 márkát meghaladó kínálattal, és több mint 30 000 épület-
gépészeti termékkel szolgáljuk ki vásárlóinkat és partnereinket.

Cégünk biztos fejlődését és megbízható partneri megítélését jól mutatja, hogy az elmúlt öt év-
ben 71%-kal növeltük árbevételünk, 2017-ben pedig a Bisnode kiemelten megbízható AAA üzleti 
minősítését is kiérdemeltük, mellyel mindössze a magyarországi vállalatok 0,63%-a rendelkezik. 
Folyamatainkat az MSZEN ISO 9001:2015 szerint szabályozzuk, auditorunk a TÜV Rheinland. A 
tisztességes üzleti gyakorlat és a felelős vállalatvezetés indulásunk óta alappillére értékeinknek. 
Büszkék vagyunk rá, hogy értékeinket, beleértve a munkatársak felé mutatott tiszteletet és bi-
zalmat, nemcsak családi vállalkozásként, de több milliárdos árbevételű hazai áruházláncként is 
sikerült megőriznünk. A folyamatos bővüléseknek és fejlesztéseknek köszönhetően mára több 
mint 100 munkatárssal dolgozunk együtt az ország 7 pontján.

„MINDEN, AMI ÉPÜLETGÉPÉSZET,
ÉS MÉG ANNÁL IS TÖBB!”
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Legfőbb forgalmazott termékkategóriánk és kiemelt márkáink:
•   Kazánok és készülékek: Ariston, Vaillant, Saunier Duval, Bosch, Viessmann, Immergas
•   Vízmelegítők: Ariston, Bosch, Hajdú
•   Konvektorok, radiátorok: Vogel&Noot, Stiebel Eltron, Fég, Lampart, Alurad
•   Kerámia szaniterek: Alföldi, Villeroy and Boch, Kolo, Keramag, Duravit, Grohe
•   Kádak, zuhanykabinok: Kolo, Kaldewei, Ravak, Riho, Sapho
•   Csaptelepek: Grohe, Hansgrohe, Mofém
•   Fürdőszobai bútorok: T-Boss, Kolo, Ravak, Riho
•   Burkolatok: Tubadzin, Novaceramica
•   Szivattyúk: Grundfos, Wilo, Gardena
•   Öntözéstechnika: Gardena, Al-Ko 
•   Szerszámok: Milwaukee, Bosch 

Amellett, hogy mindig minőségi termékekkel szolgáljuk ki ügyfeleinket, kiemelten fontos 
számunkra, hogy teljes körű szakmai tanácsadással segítsük őket a legjobb döntés meghoza-
talában. Nemcsak áruházainkban dolgozó szakképzett munkatársainkon keresztül, de közössé-
gi média felületeinken is aktív párbeszédet folytatunk követőinkkel, és egyre bővülő több mint 
69 000-res követőtáborunkkal.

KÖZÖSSÉGI MÉDIA OLDALAINK:

FACEBOOK-CSATORNÁINK

Szerelvénybolt Kft.

Okos tippek Otthonra

INSTAGRAM-OLDALUNK

szerelvenybolt.hu

YOUTUBE-CSATORNÁNK

Szerelvénybolt Kft. Kecskemét

LINKEDIN-PROFILUNK

Szerelvénybolt Kft.

https://www.facebook.com/szerelvenybolt.kft
https://www.facebook.com/okostippekotthonra
https://www.instagram.com/szerelvenybolt.hu/
https://www.youtube.com/Szerelv%C3%A9nyboltKftKecskem%C3%A9t
https://www.linkedin.com/company/szerelvenybolt-kft
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Kiemelkedő közösségi média aktivitásunk mellett a hazai szakmai, gazdasági és általános sajtó 
állandó szereplői vagyunk szakmai témák kapcsán. 

SAJTÓ MEGJELENÉSEINK:

Mit érdemes tudni, ha kazánt cserél?

Kazáncsere: százezrek spórolhatják meg a 400 ezres kiadást

Kazántipp 2016

Gázzal fűt? – Nagyon jó hír érkezett

Sokan megúszhatják a kazáncserét

10%-os piacbővülést hozott a kazáncsere rendelet

Több százezer család menekül meg az EU-s kazánrendelettől

Tiszta, szűrt víz az Ön otthonában

http://www.magyarepitestechnika.hu/index.php/hirek/3783-mit-erdemes-tudni-ha-kazant-cserel
http://24.hu/belfold/2017/01/31/kazancsere-szazezrek-sporolhatjak-meg-a-400-ezres-kiadast/
http://index.hu/gazdasag/2016/06/14/az_igazi_kazantipp/
http://www.napi.hu/magyar_gazdasag/gazzal_fut_nagyon_jo_hir_erkezett.628574.html
http://www.origo.hu/gazdasag/20160614-sokan-meguszhatjak-a-kazancseret.html
https://www.vgfszaklap.hu/hirek/3868-10-os-piacbovulest-hozott-a-kazancsere-rendelet
http://energiaoldal.hu/tobb-szazezer-csalad-menekul-meg-az-eu-s-kazanrendelettol/
http://termek.baudata.hu/2018/04/tiszta-szurt-viz-egy-karnyujtasnyira-az-on-otthonaban/
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Amire büszkék vagyunk 

Szakmai elismeréseink:

•    Bisnode AAA minősítés (Kiemelten megbízható vállalat minősítés)
     2017 – További információ itt érhető el!
•    Content Marketing Award 2016: Arany díj
•    Prizma Kreatív PR díj 2015: Arany díj - További információ itt érhető el!
•    Prizma Kreatív PR díj 2015: Különdíj
•    Víz-, Gáz-, Fűtéstechnika szakmai magazin: kiváló értékelés próbavásárlás tesztjében
      - További információ itt érhető el!
•    MagyarBrands: Kiváló Üzleti Márka kategóriában

Segítünk, ahol tudunk:

•    Az UNICEF rendszeres támogatójaként segítünk a nehéz helyzetben élőkön.
•    Állatbarát üzletként Dunakeszin és Soroksáron található üzletünkbe kis kedvenceinkkel    
     együtt érkezhetnek vásárlóink.
•  „Közösség szolgálatáért” díjban részültünk 2009-ben, a Kecskeméti Karol Wojtyla Barátság 
     Központ jóvoltából, melynek fenntartásához és lakóinak étkeztetéséhez rendszeresen
     hozzájárulunk. 
•    Díszoklevelet érdemeltünk ki a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórházának
     mentőhelikopter-leszállójának építésében nyújtott támogatásunkért.

Mit nyújtunk?

•    7 áruházunkban, közel 100 szakértőnk nyújt tanácsot, hogy személyre szabottan találjuk 
      meg az optimális megoldásokat.
•    A legújabb technológiákat kínálva nyújtunk innovatív megoldásokat. 
•    Kifogástalan garanciális és szervizháttérrel rendelkező neves, megbízható gyártók
     szabványoknak, előírásoknak megfelelő, bevizsgált termékeit forgalmazzuk. 
•    Raktárról kínált termékeinket gyors kiszállítással vállaljuk.

Tisztelettel:
Szerelvénybolt Kft.
6000, Kecskemét, Ceglédi út 38.
Tel.: +36 76 501 463
Email: kecskemet@szerelvenybolt.hu
Web: www.szerelvenybolt.hu
 
Telephelyeink:
Budapest, Budaörs, Dunakeszi, Soroksár, Fót, Kecskemét, Győr

https://szerelvenybolt.hu/amikre-buszkek-vagyunk-2/megbizhato-ceg-bisnode-tanusitvany
https://szerelvenybolt.hu/amikre-buszkek-vagyunk-2/dijnyertes-kozossegi-kommunikacio
https://szerelvenybolt.hu/amikre-buszkek-vagyunk-2/a-vgf-szaklap-kituno-ertekelest-adott-29
https://szerelvenybolt.hu/

