
  Bemutatkozás  

  Legvadabb álmaid betonból  



Olyan maradandó vizuális és funkcionális élményt nyújtó bútorok, 

belsőépítészeti elemek megalkotására törekszünk, amik felébresztik 

az emberben a birtoklási vágyat, amiknek a használata, de csupán a 

látványa is örömet okoz.

Egy ilyen darab létrejöttéhez konvencióktól mentes kreatív 

tervezés, a részletek mérnöki alapossággal való kidolgozása és a 

tökéletes gyártásra való törekvés szükséges.

CONCRAZY KFT.
Iroda és Műhely:
2045 Törökbálint, 
Tó utca 3.

(időpont egyeztetés 
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+36 30 3 68 68 62
info@concrazy.com
www.concrazy.com

Adószám:
26738664-2-13

alapító, okl. építőmérnök

TERVEZÜNK ÉS GYÁRTUNK
EGYEDI IGÉNY ALAPJÁN IS

  BETON BÚTOROKAT   



  Bisztro pult és front + asztalok, székek  

Pult befoglaló méret:                 454 x 90 x 85 cm

Asztal / szék átmérő:                 60 cm / 30 cm

Pult elemek összsúlya:             939 kg

Asztalok + székek összsúlya:   491 kg  

Anyag:                                           ultra magas szilárdságú finombeton

Szín:                                               90% fehér / 10% szürke cement

Beton felület:                               csiszolt, impregnált

Tartószerkezet:                           porfestett acél

  Beton bútorzat gyártása   /   Gyarmati Dezső Uszoda   

   Referenciáink   Bp. II. Máriaremetei út 224.

A CONCRAZY Kft. munkája volt a több mint 100 elemből álló bel és kültéri beton bútorzat gyártása 

és beépítése, melyhez több mint 22,5 tonna (9 m³) finombeton került felhasználásra. 

Tervezői elvárás volt az összesen 253 m² látszó felület csiszolása is, ami különösen nagy kihívást 

jelentett a homorú ívek esetében. Az uszoda és a bútorok terveit 

a PLANT - Atelier Peter Kis tervezőiroda készítette.  



  Beton bútorzat gyártása   /   Gyarmati Dezső Uszoda   

   Referenciáink   Bp. II. Máriaremetei út 224.

A CONCRAZY Kft. munkája volt a több mint 100 elemből álló bel és kültéri beton bútorzat gyártása 

és beépítése, melyhez több mint 22,5 tonna (9 m³) finombeton került felhasználásra. 

Tervezői elvárás volt az összesen 253 m² látszó felület csiszolása is, ami különösen nagy kihívást 

jelentett a homorú ívek esetében. Az uszoda és a bútorok terveit 

a PLANT - Atelier Peter Kis tervezőiroda készítette.  

Befoglaló méret:     463 x 80 x 23 cm / db

Súly:                           609 kg / db

Anyag:                       ultra magas szilárdságú finombeton

Szín:                           90% fehér cement / 10% szürke cement

Felület:                       csiszolt, impregnált

Tartószerkezet:       porfestett acél



  Beton bútorzat gyártása   /   Gyarmati Dezső Uszoda   

   Referenciáink   Bp. II. Máriaremetei út 224.

A CONCRAZY Kft. munkája volt a több mint 100 elemből álló bel és kültéri beton bútorzat gyártása 

és beépítése, melyhez több mint 22,5 tonna (9 m³) finombeton került felhasználásra. 

Tervezői elvárás volt az összesen 253 m² látszó felület csiszolása is, ami különösen nagy kihívást 

jelentett a homorú ívek esetében. Az uszoda és a bútorok terveit 

a PLANT - Atelier Peter Kis tervezőiroda készítette.  

Befoglaló méret:     136 x 60 x 40 cm / db

Súly:                           265 kg / db

Anyag:                       ultra magas szilárdságú finombeton

Szín:                           90% fehér cement / 10% szürke cement

Felület:                       csiszolt, impregnált



  Beton bútorzat gyártása   /   Gyarmati Dezső Uszoda   

   Referenciáink   Bp. II. Máriaremetei út 224.

A CONCRAZY Kft. munkája volt a több mint 100 elemből álló bel és kültéri beton bútorzat gyártása 

és beépítése, melyhez több mint 22,5 tonna (9 m³) finombeton került felhasználásra. 

Tervezői elvárás volt az összesen 253 m² látszó felület csiszolása is, ami különösen nagy kihívást 

jelentett a homorú ívek esetében. Az uszoda és a bútorok terveit 

a PLANT - Atelier Peter Kis tervezőiroda készítette.  

Befoglaló méret:     350 x 110 x 40 cm

Súly:                           720 kg

Anyag:                       ultra magas szilárdságú finombeton

Szín:                           90% fehér cement / 10% szürke cement

Felület:                       csiszolt, impregnált



  Beton bútorzat gyártása   /   Gyarmati Dezső Uszoda   

   Referenciáink   Bp. II. Máriaremetei út 224.

A CONCRAZY Kft. munkája volt a több mint 100 elemből álló bel és kültéri beton bútorzat gyártása 

és beépítése, melyhez több mint 22,5 tonna (9 m³) finombeton került felhasználásra. 

Tervezői elvárás volt az összesen 253 m² látszó felület csiszolása is, ami különösen nagy kihívást 

jelentett a homorú ívek esetében. Az uszoda és a bútorok terveit 

a PLANT - Atelier Peter Kis tervezőiroda készítette.  

Befoglaló méret:     677 x 159 x 75 cm

Súly:                           2730 kg

Anyag:                       ultra magas szilárdságú finombeton

Szín:                           90% fehér cement / 10% szürke cement

Felület:                       csiszolt, impregnált



  Beton bútorzat gyártása   /   Gyarmati Dezső Uszoda   

   Referenciáink   Bp. II. Máriaremetei út 224.

A CONCRAZY Kft. munkája volt a több mint 100 elemből álló bel és kültéri beton bútorzat gyártása 

és beépítése, melyhez több mint 22,5 tonna (9 m³) finombeton került felhasználásra. 

Tervezői elvárás volt az összesen 253 m² látszó felület csiszolása is, ami különösen nagy kihívást 

jelentett a homorú ívek esetében. Az uszoda és a bútorok terveit 

a PLANT - Atelier Peter Kis tervezőiroda készítette.  

Befoglaló méret:     136 x 60 x 40 cm / db

Súly:                           265 kg

Anyag:                       ultra magas szilárdságú fagyálló finombeton

Szín:                           90% fehér cement / 10% szürke cement

Felület:                       csiszolt, impregnált



  Beton cég logó készítése   /   ALCON iroda   

   Referenciáink   Bp. XI. Bartók Béla út 43-47. (Bartók Irodaház)

Az Amerikai szemészeti cég, az ALCON budapesti irodájuk bővítése kapcsán kért fel minket,

hogy készítsük el a logójukat betonból. 

A logó ultra magas szilárdságú betonból készült és a cégarculat kék színéhez igazodik,

a drámai hatást pedig rejtett rögzítéssel és szabályozható LED háttérvilágítással fokoztuk mindenki legnagyobb örömére!  

Befoglaló méret:     150 x 45 x 3 cm

Anyag:                       ultra magas szilárdságú finombeton

Szín:                           kék (anyagában színezett)

Felület:                      csiszolt, impregnált

Világítás:     dimmelhető LED háttérvilágítás

Lebegő beton logó | ALCON
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EGY KÉZBEN

Ennek köszönhetően képesek vagyunk a tervezést és a gyártást
házon belül elvégezni.  Ennek minőségbiztosítási okokból van nagy
jelentősége, másrészt azért mert így radikálisan le tud csökkenni
az átfutási idő és a költségek is.

Lehetetlent nem ismerő okleveles mérnökök vagyunk akik 
széleskörű elméleti ÉS gyakorlati tudással rendelkeznek a 
beton- és fémmegmunkálási technológiák területén. 
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A több mint 200 m² -es gyártó üzemünkben, 
egy helyen tudjuk elvégezni a beton elemek és 
a szükséges fémszerkezetek, tartószerkezetek 
gyártását is.

GYÁRTÁS EGY HELYEN
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  SZOLGÁLTATÁSAINK  

• Gyártmányterv készítése

• Költségoptimalizálás

• Statikai méretezés

• Előzetes árajánlat

• Árajánlat

• Komplett gyártás

     • Beton elemek / szerkezetek

     • Fém tartószerkezetek, lakatosszerkezetek

• Szállítás

• Telepítés, szerelés 5 év garanciával
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  TERMÉKEINK 
• pult / front (recepció, büfé, étterem)

• kültéri, beltéri pad, utcabútorok

• virágláda,  kaspó

• homlokzati panel (kültéri)

• design falpanel  (beltéri)

• térelválasztó

• cégtotem, tábla

• céglogo, szobor

• tárgyaló asztal

• lerakó asztal,

• dohányzó asztal

• egyéb egyedi elképzelések



2045 Törökbálint, Tó utca 3.
(Budaörs és Törökbálint határán 
a MaxCity -vel szemben)

Időpont egyeztetés szükséges! 

+36 30 3 68 68 62
info@concrazy.com


