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TÖRTÉNETÜNK

Cégünket 1991-ben családi vállalkozásként alapították. A kezdetben kicsiben, szűk termékkí-

nálattal induló vállalkozás pár év intenzív fejlődése nyomán piacvezetővé vált az iskolabútorok 

területén. Ehhez kapcsolódóan fejlődött ki az oktatási intézmények komplett berendezését 

jelentő szállítási program, valamint a további üzletágak. 

Mára az intézményi bútorozás egyik vezető gyártójává emelkedtünk az oktatás, a vendéglátás, 

a közigazgatás és a kommunális szolgáltatások kiszolgálására. Kereskedelmünk a HoReCa 

szektor, az oktatási intézmények, ipari vállalkozások, közületi partnerek és a törzsvásárlói kör 

kiszolgálásán kívül a pályázatok elnyerésén, lakossági vásárlók kiszolgálásán, valamint az EU 

országokba irányuló exporton is dolgozik. 

Kereskedelmi és gyártói tevékenységünk teljes egészében, több mint 150 embert foglalkoztatva 

a mintegy 15.000 m2 területű zsámbéki telephelyen folyik, így az üzemek és az iroda közötti 

anyagfolyam és kommunikáció a legközvetlenebb. 

Gyártói gépparkunkat és gyártástechnológiánkat folyamatosan fejlesztjük, annak érdekében 

hogy a termékeink minősége lépést tartson a folyamatosan változó vevői követelményekkel.  

A hazai piacon saját tehergépkocsi flottánkkal állunk vevőink rendelkezésére, helyszíni kiszál-

lítás mellett vállaljuk a termékek végső felhasználási helyen történő beállítását, adott esetben 

összeszerelését is.
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DEBRECENI NEMZETKÖZI ISKOLA

Az intézmény létrehozásával a Debrecen Város Önkormányzata nem csak a befektetési potenci-

álját kívánta növelni, hanem céljuk az intézményben tanuló diákok többnyelvű, sokszínű kulturá-

lis közegben történő fejlődése, melyhez az általunk gyártott bútorok adják a legideálisabb belső 

oktatási tér megteremtését. 

Debrecen / 2019.

osztályterem és fejlesztő szobák 533 fő / szaktanterem 76 fő

öltözőbútor 256 fő / étkező 192 fő / könyvtár 50 fő
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KERESZTELŐ SZENT JÁNOS ISKOLAKÖZPONT

Az új épületszárny átadása, a megújított iskolaközpont jó példája annak, hogy az ősit milyen jól 

sikerült ötvözni a modernnel. Alapvető célunk, hogy a diák a tanulási folyamat aktív résztvevője 

legyen, ennek során a tanár segítségével átélje a felfedezés, a megismerés és a tudás örömét.  

Zsámbék / 2019.

osztályterem 288 fő / szaktanterem 32 fő

öltözőbútor 146 fő / étkező 168 fő

nevelőszoba 50 fő / interaktív eszközök 9 osztályterem
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KERESZTELŐ SZENT JÁNOS ISKOLAKÖZPONT
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TATABÁNYAI ÁRPÁD GIMNÁZIUM

Az ország jövőjének egyik kulcsa a megyei jogú városok sikeres működése, amihez a legfonto-

sabb feladat az oktatás fejlesztése. Az Árpád Gimnázium a térség egyik legnagyobb és legmo-

dernebb iskolája. Az átépítés és bővítés során az intézmény reálgimnáziummá alakult át.  

Az intézmény teljes egészében felújításra került, minden helyiség új bútort kapott.   

Tatabánya / 2019.

osztályterem 667 fő / csoportszoba for 137 fő

szaktanterem 265 fő / öltözőbútor 600 fő

étkező 96 fő / nevelő szoba 50 fő

konferencia 150 fő / könyvtár 46 fő
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SZENT GELLÉRT ÁLTALÁNOS ISKOLA 

Az intézmény célja a meglévő iskolaépületek korszerűsítése és bővítése a korszerű pedagógiai 

igényeknek megfelelően. Jelen beruházás keretében a meglévő főépület korszerűsítése, a tan-

termek és egyéb kiszolgáló egységek modern és korszerű bútorokkal történő berendezése.  

Budapest / 2019.

osztályterem 172 fő / szaktanterem 92 fő

öltözőbútor 50 fő / étkező 84 fő

nevelő szoba 40 fő / konferencia 80 fő

közösségi tér 40 fő / iroda 40 fő

interaktív eszközök 8 fő
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AKG ÁLTALÁNOS ISKOLA

Iskolánkat azzal a céllal kezdtük el szervezni 2017-ben, hogy választ adjunk azokra a 21. szá-

zadi kihívásokra, melyet a hagyományos iskola rendszer nem tud kezelni, megoldani. Saját pe-

dagógiai koncepiót és ennek megfelelő iskolaszerkezetet hoztunk létre. Legfőbb szempontunk, 

hogy minden gyerek a saját egyéni haladási ütemében haladhasson és sajátíthassa el a jövőbeni 

boldogulásához szükséges kompetenciákat, és hogy az iskola felkészítse őt a változáshoz való 

rugalmas alkalmazkodásra. Közösségben, csoportokban gondolkodunk, de mindig az egyes 

gyerekek fejlődését tartjuk szem előtt.  

Budapest / 2018.

osztályterem 338 fő / étkező 112 fő
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SEK BUDAPEST ÓVODA,  
ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

Szilárd meggyőződésünk, hogy az oktatás a legjobb eszköz arra, hogy gyermekeink megtanulja-

nak alkalmazkodni az őket körülvevő világ kihívásaihoz. Az egységes, multidiszciplináris és sze-

mélyre szabott oktatásnak köszönhetően a jövő nem kelt bennük félelmet, hanem a lehetőségek 

kiaknázását jelenti. A bővítéssel  teremtettünk meg egy modern és 21. századi intézményt. 

Budapest / 2018.

osztályterem 250 fő / csoportszoba 40 fő
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ELTE TREFORT ÁGOSTON GYAKORLÓISKOLA

A beruházás során fontos szempont volt, hogy interaktív élmény alapon tanuljanak a hallgatók. 

A magas színvonalú természettudományos tehetséggondozás elérhető legyen mindenki számá-

ra. A kísérletközpontú, élményközpontú, felfedeztető természettudományos képzés valósul meg 

az intézményben. Amelyen keresztül népszerűsíthetők a természettudományos és műszaki 

pályák a hallgatók körében.  A természettudományos élménypedagógiai programok és az ezek 

megvalósítását lehetővé tevő infrastruktúra, amelyek hozzájárulnak a természettudományos 

tárgyak népszerűsítéséhez, az informális és nem formális tanulási lehetőségek bővítéséhez. 

Budapest / 2016.

szaktanterem 36 fő
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MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI EGYETEM

Az egészséges életvitel a táncosok számára alapfeltétel, hisz a testük a munkaeszközük. Az 

Egyetem mindent megtesz annak érdekében, hogy a hallgatók tisztában legyenek az egész-

séges életmód fontosságával. Az Egyetem speciális képzései szisztémájából adódóan kiemelt 

szerepet vállal a hallgatók egészségnevelésében. Melyhez az elsődleges feladat  volt, hogy jól 

variálható ergonomikus bútorokkal rendezzék be az intézményt 

Budapest / 2018.

osztályterem 88 fő / közösségi tér 22 fő 

iroda 21 fő
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2072 Zsámbék, Magyar utca 21-23.

Telefon: + 36 20 464 1533

E-mail:  info@alexbutor.hu

Web: www.alexbutor.hu


