Alvin Kereskedőház Zrt.

Bemutatkozás:
Cégünk 1995 óta áll a magyar kompozitipar szolgálatában, mely azóta is családi kézben lévő 100%ban magyar vállalkozás. Kezdetekben a motivációt az akkor még gyerekcipőben járó kompozit ipar
segítése és alapanyag ellátása adta, mely az évek során oly mértékben a hitvallásunkká vált, hogy
folyamatos fejlődére ösztönözve ma már kibővült szakmai támogató csapattal, korszerű, rugalmas
összetételű alapanyag raktárral állunk az ipar szolgálatában.
Folyamatosan képzett, felkészült kollégákkal igyekszünk minden szakmai kérdést megválaszolni, és a
megrendelők igényeit maximálisan teljesíteni.
Fejlett vizsgáló laborunkban az alapanyagok elő és utótesztelésén túl foglalkozunk még
színkalibrálással, viszkozitás méréssel, vákuum technológiával.
Az általunk forgalmazott termékek szinte minden területen megtalálhatóak: hajógyártás, csőgyártás,
autóipar, szanitergyártás, filmkellékek és díszletek, szilikonok, formaleválasztók, ragasztók, erősítő
anyagok, maganyagok, PVC, és minden, ami kompozit.
Stratégiai célunk, hogy vevőinket teljes körűen kiszolgáljuk, amely magába foglalja az új fejlesztések
ismertetését és a feldolgozási tanácsadást is. Reményeink szerint tevékenységünk hozzájárul a
kompozit termékek további elterjedéséhez és a feldolgozó partnereink sikereihez.

Szolgáltatásaink, kompetenciáink:
-

Raktár kapacitásunk közel 2000 m2 alapterületű,

-

Saját gépjárműflottával rendelkezünk,

-

ADR-es sofőrök segítik az alapanyag kiszállítást,

-

Anyagvizsgáló, bemérő laboratórium,

-

Szerviz szolgáltatás az általunk forgalmazott gépekre,

Kínálunk…

latunk:
- Kompozit ipar számára
o Poliészter, vinilészter, epoxi géleket és gyantákat,
o Üveg, karbon, kevlár alapanyagokat különféle formákban,
o Üveg és dekor fátylakat,
o Színező pasztákat, töltőanyagokat,
o Formaleválasztókat,
o Alapanyagokat a vákuum technológiákhoz,
o Egyéb segédeszközöket,
o Feldolgozó gépeket,

- Építőipar számára
o PUR hab alanyagokat,
o Poliurea alapanyagokat,
o Jesmonite – akril bázisú gyantákat,
o Feldolgozó gépeket,

- További iparok számára:
o Alapanyagokat szerszámkészítéshez, műfákat,
o Munkavédelmi eszközöket,
o PUR, PVC, Parafa stb. maganyagokat,
o Két komponensű ragasztókat,
o Feldolgozó gépeket,

Megközelíthetőségünk:
GPS koordinátáink:
É 47° 30' 00.7" x K 18° 54' 41.5"

Megközelítés:
Budapest felől: M1/M7 autópálya felől, a törökbálinti
14-es kijáratról kiérve, forduljunk balra, Budakeszi
irányába, a lámpás kereszteződéshez érve
haladjunk tovább egyenesen. Ez után elérünk
egészen Budakeszi első lámpás kereszteződéséig.
Itt haladjunk tovább egyenesen a Budakeszi TESCO
mellett haladva az út végéig, forduljon balra majd bal
oldalon a MEWA után közvetlenül megtalálják
telephelyünket.
Balaton felől: M7 autópálya Törökbálinti kijárat után
balra fordulunk, majd haladunk egészen a
körforgalomig, a 2. kijáraton tovább haladunk az
aluljáró felé. Az aluljárót elhagyva tovább haladunk
egyenesen a lámpás kereszteződésig.

A lámpás kereszteződéshez érve egyenesen
áthaladunk, majd tovább haladva elérünk egészen
Budakeszi első lámpás kereszteződéséig. Itt
haladjunk tovább egyenesen a Budakeszi TESCO
mellett haladva az út végéig, forduljon balra majd bal
oldalon a MEWA után közvetlenül megtalálják
telephelyünket.

Elérhetőségeink, nyitvatartás:
- Nyitvatartás:
o
o

Hétfő-csütörtök: 8:00 – 16:00
Péntek: 8:00 – 15:00

- Rendelésfelvétel:
o
o
o

aruhaz@alvin-ltd.com e-mail címen
https://www.alvinshop.hu webshopon
személyesen

- Műszaki szaktanácsadás:
o
o

-

Kollégáink elérhetőségei:
Cégvezető:
-

Egyéb információ kérés:
o

-

info@alvin-ltd.com e-mail címen
+36 23 44 55 10 telefonszámon, szerdán és
pénteken: 9:00 – 14:00

info@alvin-ltd.com e-mail címen

További csatornák:
o
o

https://www.facebook.com/alvinplast
https://www.youtube.com/user/AlvinPlast

Takács Roland
roland.takacs@alvin-ltd.com
Tooling

Logisztikai vezető:
-

Bauer Ferenc
bauer.ferenc@alvin-ltd.com

Gazdasági vezető:
-

Kovács Tibor
ktibor@alvin-ltd.com

Kompozit értékesítés:
-

Kovács Viktória
viktoria.kovacs @alvin-ltd.com
Key Account Manager, mérnök

-

Bartók Viktória
bartok.viktoria@alvin-ltd.com
Kompozit mérnök

-

Csányi Erika
csanyi.erika@alvin-ltd.com
Vegyészmérnök

Gép és munkavédelem értékesítés:
Fogarassy Márton
fogarassy.marton@alvin-ltd.com
Gépészmérnök

Ügyfélszolgálat:
-

Tóth Lívia
toth.livia@alvin-ltd.com

-

Bordás Katalin
katalin.bordas@alvin-ltd.com

