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‘Construction Beyond Borders’

Фирмена презентация
(Обща)
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Баутех ГмбХ, Германия, и дъщерната и фирма Баутех Булл
Констракшън ЕООД, България, е строителна фирма с широк спектър
на дейности ориентирани към международния пазар.
Фирма Баутех е основана през 1990 година. През годините тя се е
специализирала в извършване на строителни работи в различни
страни по света. Нашите ключови проекти са изпълнени в следните
държави: България, Косово, Русия, Украйна, Сърбия, Етиопия,
Занзибар, Сомалия, Унгария и Румъния.

120 000 m² топлоизолационни фасади,
Резиденшъл Парк София

Понастоящем в Баутех работят 7 инженери в техническия отдел,
както и 5 административни сътрудници и квалифициран основен
персонал от около 50 души.
Ние винаги работим заедно с Баутех Булл Констракшън и сме в
състояние да предложим на нашите клиенти едни от найконкурентните цени на пазара.

2-етажен шоурум със сервиз, Мерцедес-Бенц София
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Баутех има опит в изграждане на следните видове
сгради и съоръжения като строителство до ключ или
частични дейности:
Електростанции
Пречиствателни станции за битови и промишлени отпадни води
Офисни сгради, шоуруми според CI и сервизни халета за
автомобилна промишленост
Административни сгради
Сгради на посолства включително съоръженията за
безопасност
Банкови салони
Пивоварни (всички работи освен монтирането на пивоварните
съоръжения)
SOS детски селища
Училища
Детски градини
Алуминиеви и стъклени фасади, както и топлоизолационни
фасади
Търговски площи, изградени в търговски центрове, въз основа
на изискванията на Възложителя

Пречиствателна станция в ТЕЦ Марица Изток III

Вароциментово стопанство за установката за
десулфуризация на димни газове в ТЕЦ Марица
Изток III

4

Ние предлагаме на пазара …
1. Изграждане на фасади от алуминиеви и стъклени конструкции,
най-вече с използване на системните продукти на Schüco, както и
изграждане на топлоизолационни фасади.
2. Вътрешни довършителни работи, включително:
Сухо строителство (стени и предстенни обшивки, окачени
тавани и др.)
Бояджийски работи
Плочки (стенни и подови)
Паркет
Прозорци и врати

Bijou Brigitte

3. Напълно готови магазини и търговски площи според изискванията
на нашите клиенти.
4. Качествени услуги и продукти на разумни цени. Всички видове
строителни работи включват доставка и вграждане на
необходимите материали.
Peek & Cloppenburg
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Сред нашите клиенти са:
SOS Детски селища, Инсбрук и Мюнхен
Мерцедес-Бенц, България
Рено, България
RWE, Германия
ENEL, Италия
Lindner, Германия
Южноафрикански пивоварни, Южна Африка
ABB България
Peek & Cloppenburg, Германия
Bijou Brigitte, Хамбург
ECE, Хамбург
Terna, Гърция

Гьоте Институт
Посолства на Федералната Република Германия в
София, Москва, Киев
Посолство на Кралството на Нидерландия в София,
България
Организация за безопасност и сътрудничество в Европа
(ОБСЕ), Мисия в Косово
Организация на Обединените Нации в Косово
BSS, Берлин, Германия

Можете да се свържете с нас на посочените адреси и телефони:
Баутех ГмбХ
Праклащрасе, 5
D-31311 Ютце
Германия
тел. +49 5173 98 18 0
факс: +49 5173 98 18 20
E-mail: office@bautech-bg.com
Web: www.bautech-d.de

Лице за контакт: г-н Нойман, управител
Мобилен телефон в България +359 889 22 87 89
Мобилен телефон в Германия +49 171 83 84 539
E-mail: hdneumann@googlemail.com
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