БАУЩОФ + МЕТАЛ ООД е основано през 2000 г. с предмет на дейност специализирана

търговия със строителни материали.

Фирмата е част от австрийския концерн 					
, който е водещ на
европейския пазар, с годишни продажби над 700 милиона евро. Целта на компанията е да
бъде технологичен лидер и да предлага услуги с висока добавена стойност. Нашата стратегия
се базира на три принципа:
1. Техническа компетентност;
2. Качествени продукти;
3. Дългосрочно мислене.
Ние консултираме и предлагаме цялостни решения за всеки детайл на обекта.
Пожарозащита, топлоизолация, звукоизолация, актустика, дизайн, сертифицирани системни
решения или иновативни продукти – 50 години европейски опит и традиция са на
Ваше разположение.
Наличност на материалите по всяко време и доставка точно по план – логистиката е лесна,
когато работите с правилния партньор. Надежност е ключовата дума в работата ни.
През дългогодишното ни присъствие в България изградихме солидна репутация и сме ценени
от нашите клиенти, защото предлагаме качество, сигурност, и финансова стабилност.
Ние вярваме, че само дългосрочното мислене води до създаването на добри продукти и
висок стандарт на живот за хората, и затова инвестираме непрекъснато в знание и развитие.
Радваме се да получим следващата сложна задача и да спечелим доверието на още един

взискателен клиент.
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ПРОДУКТИ И УСЛУГИ

Метални тавани
Растерни тавани
Дизайнерски
тавани
Акустични тавани

Пожарозащита
Звукоизолация
Акустика
Кина
Учебни заведения
Обществени сгради

Функционални бои
Бои за индустриални
приложения
Декоративни бои и
мазилки
Тапети

Сухо строителство

Индустриални врати
Гаражни врати
Пожарозащитни
врати
Интериорни врати
Ревизионни вратички

Защитни покрития
за индустрията
Подови покрития
Хигиенни покрития

Двойни подове
Повдигнати подове
Сух под
Подови настилки

Технически
изолации
Изолации за
подземни гаражи

Решения за
реставрация и
саниране
Специални цименти
Системи против
влага и течове

Фасадни системи
Слънцезащита
Покривни системи
Хидроизолационни
системи
OSB

Топлоизолации
Стъклена и каменна
вата
EPS, XPS
Пароизолационни
мембрани

Системи за
пасивни къщи
Енергоспестяващи
системи

Офертен отдел
Auto CAD

Консултации
Сертификати

Следпродажбено
обслужване

Индивидуални
решения по
поръчка на
клиента

SIFONE

ABLAUFE

SIFONE
SIFONE
SIFONE

ABLAUFE
ABLAUFE
ABLAUFE

SIFONE

ABLAUFE

Сертифицирани
системни решения
Окачени тавани

