Engedje meg, hogy
BEMUTATKOZZUNK!

„A hírnév annak eredménye,
amit teszünk, amit mondunk,
és amit mások mondanak rólunk.”
Az IBD Magyarország Kft. 2011-ben indult útjára kizárólag magyar tulajdonú
vállalkozásként. Tulajdonosai és munkatársai már több, mint 10 éve a magyar piacon, azon belül is a fürdőszobai felszerelések, a melegburkolatok és kiegészítők
nagykereskedelmével foglalkozik.
Tapasztalatainkat összegyűjtve azzal a céllal hoztuk létre vállalkozásunkat, hogy a
magyar kiskereskedőknek, vállalkozóknak ez által a lakossági vásárlók részére kiemelkedő színvonalú és minőségű termékeket biztosítsunk. Nagykereskedelmi tevékenységünk elsődleges célja viszonteladóink elégedettsége, ezért már a kezdetekkor lefektettük alapelveinket, amelyek alapján működtetjük és fejlesztjük az IBD Magyarország
Kft. tevékenységét.
Erős, megbízható márkáink és magas színvonalú szolgáltatásaink által, kiváló üzleti haszon elérésének lehetőségét nyújtjuk kereskedő partnereinknek. Igyekszünk partnereinkkel szoros, hosszú távú üzleti és személyes kapcsolatot kiépíteni. Partnereink rendeléseit a
lehető legpontosabban és leggyorsabban szolgáljuk ki.
Folyamatosan fejlesztjük kollégáink szakmai tudását. Fontosnak tartjuk, hogy a legkorszerűbb technikával és folyamatos fejlesztéssel tegyük egyre hatékonyabbá és zökkenő mentessé működésünket.
Meggyőződésünk, hogy az IBD Magyarország Kft. működtetése több egy egyszerű üzleti tevékenységnél. Tiszteljük és segítjük partnereinket, és bízunk benne, hogy egy hosszú távú emberi,
baráti kapcsolat segítségével valóban partnereink sikereinek részesei lehetünk.

EGGER

HARO

KÜLDETÉSÜNK
Elsőként reagálni a fogyasztói igényekre termékekkel, előremutató, minőségi megoldásokkal.

DESIGNFLOORING

LICO

Kínálatunkban megtalálhatóak ZEGE BY MARMORIN öntött márvány fürdőszobai, és
gránit alapanyagú konyhai termékek, HARO valódi faparketták, kézműves fapadlók, laminált padlók, parafa, és design padlók, a DESIGNFLOORING vízálló vinyl padlók, illetve
a több évtizedes tapasztalattal rendelkező - német minőségű EGGER laminált padlók,
valamint a svájci exkluzív design padlók a LICO-tól.

ZEGE by MARMORIN

ZEGE by MARMORIN

ÉRTÉKEINK
Cégünk fő értékét munkatársaink adják, akik tevékenysége jelentősen hozzájárul a sikerekhez, együttesen vállalva a felelősséget küldetésünk teljesítéséhez. Elismerjük a minőséget, a motivációt és a teljesítményt mint a siker fő tényezőit.
Az általunk képviselt értékek a következők:
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IBDESIGN KÖZPONTI BEMUTATÓTERME,
AHOL A KÉPZELET VALÓSÁGGÁ VÁLIK

Bemutatótermünk Budapesten, Zuglóban, jól megközelíthető helyen fekszik akár autóval, akár tömegközlekedéssel szeretnénk
odajutni. Mintatermünkben szakmailag magasan képzett, sok éves tapasztalattal rendelkező szakértő értékesítők dolgoznak,
akiknek a tudása a folyamatos gyári kapcsolattartás és képzések révén napról-napra gyarapszik.
Üzletünk 3 nagy helyiségből áll, ahol megtekinthető több 100 laminált, vinyl és parafa padló, valódi faparketta, öntött márvány
kád, mosdó, és gránit mosogató. A termékek természetesen megtapinthatók, kipróbálhatók.
Arra is lehetőséget biztosítunk, ha Tervezőként ügyféllel érkezik valaki, akkor bemutatótermünk emeleti részén kényelmesen
leülhetnek, átbeszélhetik a kérdéseket, részleteket egy finom csésze kávé, vagy tea kíséretében.
Mintatermünk mellett jelen vagyunk országszerte viszonteladó partnereinknél is.
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Konyhai megoldások terén széles termékkínálatot nyújtunk. ZEGE by MARMORIN gránit mosogatóink kiváló minőségű alapanyagból készülnek. A konyhai termékeink szembeötlő tulajdonsága az ergonómiai tervezettség, ami igazán kényelmes mindennapi használatot biztosít tulajdonosának.
Természetesen a konyhában is olyan elemeket szeretnének látni, amelyek nem csak praktikusak, de esztétikailag is ugyanolyan
magas színvonalon teljesítenek. A letisztultság a mosogatók esetében nem csak esztétikai vonatkozású, hiszen a ZEGE by
MARMORIN által kifejlesztett magranit néven szabadalmaztatott anyagösszetétel arról is gondoskodik, hogy a szinte pórusmentes felületen semmiféle szennyeződés ne tapadhasson meg.
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Ha a fürdőszobai megoldásokról beszélünk, akkor a klasszikus, és egyedi megjelenésen túl mindenképpen meg kell említeni azt
is, hogy a ZEGE by MARMORIN mosdók öntött márvány alapanyaga többek között azt is lehetővé teszi, hogy fényes illetve
matt felületű termékeket egyaránt megtaláljon kínálatunkban.
Az öntött márvány alapanyagú termékek kellemes lágy tapintású, nem hideg felületet biztosítanak. A széles forma- és méretválaszték nem csak a már megszokott típusokat, de különleges változatokat is jelent. Az egyszerű beépíthetőség mellett a
használat során a könnyű tisztántarthatóság is fontos szempont, amikor a mosdó, zuhanytálca, vagy akár fürdőkád megoldások mellett dönt.
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A laminált padló az egyik legkedveltebb padlóburkolat hazánkban. Aki IBDesign EGGER, vagy IBDesign HARO laminált padlóval burkolja le élettereit, az nagy előnyre tesz szert, hiszen padlója strapabíró, továbbá átlagon felüli karcállósággal, súrlódásállósággal, valamint nyomás- és ütésállósággal bír majd. A mutatós padló elemek fénye az évek múlásával sem fog kopni, mivel
ellenállnak a hőnek és az UV-fénynek.
A laminált padló kiváltképpen higiénikus padlóburkolat. A zárt felületének köszönhetően a laminált padló taszítja a szennyeződéseket és könnyedén tisztítható, amely tulajdonsága miatt allergiás személyek számára is alkalmas.

A laminált padló az egyik legkedveltebb padlóburkolat hazánkban. Aki IBDesign EGGER, vagy IBDesign HARO laminált
padlóval burkolja le élettereit, az nagy előnyre tesz szert, hiszen padlója strapabíró, továbbá átlagon felüli karcállósággal,
súrlódásállósággal, valamint nyomás- és ütésállósággal bír majd. A mutatós padló elemek fénye az évek múlásával sem fog
kopni, mivel ellenállnak a hőnek és az UV-fénynek.A laminált padló kiváltképpen higiénikus padlóburkolat. A zárt felületének
köszönhetően a laminált padló taszítja a szennyeződéseket és könnyedén tisztítható, amely tulajdonsága miatt allergiás személyek számára is alkalmas.
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Az IBDesign EGGER és IBDesign HARO parafa burkolatok a természetes faanyagok között különleges tulajdonságokkal rendelkeznek. Változatos textúrájuk, színtónusuk mellett a fizikai tulajdonságaik is kiemelkedők.
Az alapanyagként használt parafa köztudottan rugalmas, amiből adódóan nemcsak a bútorok, benyomódásának áll ellen, de
elnyeli a lépések zaját, megőrzi az otthon melegét. A parafa jó hő- és hangszigetelő tulajdonsága miatt kiválóan alkalmas falak
burkolására is. Mindezek mellett a parafa meleg és kellemes érzetet kölcsönöz.
A parafa puha, bársonyos tapintású, természetes anyagával nyugalmat és egyedi hangulatot varázsolhatunk otthonunkba.
A parafa egyedülálló és sokoldalú tulajdonságai lehetővé teszik, hogy bármilyen területen alkalmazható legyen burkolás céljára
a nappalitól kezdve a vizes helyiségekig. A parafa padló rendkívül ergonomikus, hiszen rugalmas, és remek rezgéscsillapító:
elnyeli a lépéseink zaját, mindeközben pedig csökkenti a lábak, az ízületek és a gerinc terhelését – miközben nagy a terhelhetősége.
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Egy kivételesen népszerű termékről beszélhetünk, mely nem tartalmaz fát. Az IBDesign DESIGNFLOORING gyárunk fő hitvallása a természethez való hűség, így a fa hiányát egyáltalán nem fogjuk észlelni, mivel megjelenésükben a dekorok megszólalásig
hasonlítanak a fa- illetve a kőburkolatra. Számos előnye között érdemes említeni karcállóságát, strapabíróságát, vízállóságát,
rugalmasságát, időtállóságát, és persze gyönyörű, stílusos megjelenését. Könnyedén formára vágható, aminek köszönhetően a
dizájn határtalan megálmodása, majd megvalósítása gyerekjáték ezzel a burkolattal.
A vízállóság egy rendkívüli előny, mert így a padló alkalmazási területe a lakáson belül korlátlan! A vinyl padlók mindegyike
100%-ban vízálló, így tökéletesen alkalmasak a fürdőszoba, azon belül pedig akár még a zuhanyzó burkolására is! Anyaga azon
túl, hogy teljes mértékben ellenáll a víznek, még ha az tűzforró, akkor sem tesz benne kárt. Ebből is következik, hogy tisztítása
is nagyon egyszerű. Felülete könnyen kezelhető, ráadásul antibakteriális, kisgyermekekre sem veszélyes. Semmi olyan anyagot
nem tartalmaz, mely az egészségre káros lenne. Magas kopásállósággal rendelkezik, és könnyen kezelhető, ezért extra igénybevételnek kitett terekben is megállja a helyét.
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Az IBDesign LICO design padlói karcállóak, szennyeződésmentesek és rendkívül könnyen kezelhetők. Az antik fa padlódeszkáktól a klasszikus fa szerkezeteken át a modern dekorokon keresztül, a kő mintáig elérhető. Strukturált felületük természetes érzetet kölcsönöz. Ezek a padlók teljesen ftalátmentesek, és nem tartalmaznak más anyagokat, amelyek veszélyeztetik az embereket vagy a környezetet. A ftalátokat többek között arra használják, hogy a műanyagokat, különösen a PVC -t lágyabbá tegyék.
Egyes LICO design padlók a speciális hordozólap felépítésüknek köszönhetően 100% -ban vízállók, ezért nedves helyiségekbe
is alkalmas, mint fürdőszoba, konyha, előszoba, vagy akár a mosókonyha.

TERMÉKEK, MELYEK ÖSSZEKÖTNEK MINKET
PRESTIGE KOLLEKCIÓ
A Prestige kollekcióba olyan termékeinket soroljuk be, melyek eltérnek a hagyományos, hétköznapi standardektől, és formabontó, exklizív kivitelüknek köszönhetően magasabb kategóriát
képviselnek.
Mit jelentenek röviden a Prestige termékek?
Kiváló minőséget, design-t, tökéletes gyártási folyamatot,
valamint a világ legkorszerűbb alapanyagait!

KÉZMŰVES FAPARKETTÁK: Aki mindig a maximumra
törekszik, aki magas elvárásokat állít magával szemben
és minden nap megtesz minden tőle telhetőt, az szereti
magát a legnemesebb anyagokkal körülvenni.
A parkettmanufaktura padlótermékeink exkluzív választékával a legmagasabb minőség hozható ki egy otthonból. Élvezheti a tiszta luxust, amely a lábai előtt hever. Egy egyéni, kézzel nemesített prémium padló, gondosan kiválogatott
faalapanyagból, amelyet minden érzékével megtapasztalhat.

EXKLUZÍV FÜRDŐSZOBAI TERMÉKEK: A fürdőszobai Prestige termékeket azoknak ajánljuk, akik egy akik nyitottak a luxusra, a nem
szokványos megoldásokra, és a felsőfokú dizájnra. Ezeket a termékeket a Marmorin belső tervezési osztályának, vagyis a Marmorin
Design Stúdió legkiemelkedőbb designer-einek köszönhetjük.

EXTRAVAGÁNS ÉS PRÉMIUM VINYL BURKOLATOK:
A DESIGNFLOORING Kaleidoscope burkolat számtalan új lehetőséget tartogat, akár egyszerű és természetes, akár extravagáns padlóra vágyunk – és minden esetben egyedi, személyre
szabott lehet a választásunk! A természet ihlette színek és textúrák geometriai formákkal párosulva új szintre emelik a belső terek
kialakításának koncepcióját.

Természetes textúrák, nem mindennapi kivitelben. Ezek a LICO BŐRHATÁSÚ LAPJAI, illetve a falra is felhelyezhető burkolatok.

SZAKMAI JELENLÉTÜNK
Az elmúlt években számos rangos szakmai kiállításon vettünk részt, ahol több ezer végfelhasználóval, és több száz tevezővel
kerültünk kapcsolatba. Emellett kapcsolatban állunk olyan szakmai szervezetekkel, melyeknek célja a Tervezői munka népszerűsítése, és magasabb szintre emelése.
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SZAKMAI SZERVEZETEK
Az OTTHONNEKED egy olyan egyedülálló otthonteremtési platform, amely nélkülözhetetlen információval szolgál lakásfelújításhoz, korszerűsítéshez és berendezéséhez, évről-évre egyre több
márkát egyesít annak érdekében, hogy a szakma és a végfelhasználó minden eddiginél több,
komplexebb és hitelesebb információhoz juthasson.
Az OTTHONNEKED ernyője alatt a céges együttműködéseknek köszönhetően szinergiák valósulnak meg. Az OTTHONNEKED egyrészt a magánembereknek szól: inspirációt, ötletet, hiteles
információt, trendeket és megoldásokat közvetít a lehető legtöbb csatornát használva: cikkeken
keresztül, szakvásárokon történő megjelenéssel vagy éppen kiadványok megjelentetésével.
Az OTTHONNEKED hiteles brand a tervezői szakma szemében is, hiszen a lakberendezők, belsőépítészek és építészek számára szintén fontos információt közvetít, rendszeres képzéseket
tart és pályázatokat indít. A tervezőknek számos tervezési segédanyag és háttérinformáció áll
rendelkezésre, valamint folyamatos tájékoztatást kapnak a nemzetközi trendekről, újdonságokról és fejlesztésekről.
Az OtthoNNeked partnerei a teljesség igénye nélkül: Palatinus Fürdőszoba szalonok, SpaTrend,
Hörmann, PPG Trilak, OTP Pénzügyi Pont, Mapei
Style&Home Lakberendezési központ cégei több, mint 10 éves piaci tapasztalatával olyan
megbízható szakmai segítséget nyújt Tervezőknek, magánvásárlóknak, hogy olyan termékeket tudjon beépíteni, amelyek valóban hosszú távon megfelelnek igényeinek.Ezért hoztuk létre a Style&Home Lakberendezési központunkat, hogy minden segítséget meg tudjunk adni
ügyfeleinknek. Szolgáltatásainkkal és a Lakberendezési tanácsadásunkkal az ötletek beszerzésétől az általunk mindenképpen javasolt komplett lakberendezési szolgáltatásig mindent
meg tud kapni. És a mi egyedi ajánlatunk, hogy olyan szakemberekkel dolgozzanak együtt,
akik szakmailag elismertek, és garantáltan profi szolgáltatást nyújtanak. Erre cégeink adják a
garanciát minden ügyfelünknek.
A Style&Home Lakberendezési központ üzletei: RAVAK, Sykora Konyhastúdió, Divas,
Palatinus Fürdőszoba, IBDesign, TopTrade

www.otthonneked.hu
www.styleandhome.hu
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VALÓDI SEGÍTSÉG A
TERVEZÉSBEN
Idén létrehoztuk Tervezői portálunkat, ahonnan nagy méretben,
vagy 3D file formájában azonnal letölthetők termékképeink.
Weboldalainkon padló (dreamfloor.hu), fürdőszoba (marmorin.hu)
és konyha témában több ezer termék van feltöltve, ahol a szükséges paraméterek megtalálhatók, legyen szó méretről, garanciáról, vagy további technikai adatokról. Tudjuk, sokaknak fontosak
bizonyos nyilatkozatok, melyeket a gyártó biztosít. Természetesen ezek is elérhetők, és letölthetők mind az EGGER, HARO,
DESIGNFLOORING, LICO, ZEGE by MARMORIN fürdőszobai
és konyhai termékeinknél!
Termékeink egy része elérhető az Archline lakberendező
szoftverében is, ahonnan az anyagok szintén könnyedén felhasználhatók az adott tervezendő enteriőrökbe.

SZUPERERŐNK, AMIT TERMÉKEINKNEK KÖSZÖNHETÜNK
Bármely termékünkről is beszélünk, olyan megbízható és minőségi márkákról van szó, melyben nem lehet csalódni.
Mind padlóink, mind konyhai és fürdőszobai termékeink esetében olyan tanúsítványok, hitelesítések és díjak tanúskodnak
azok megbízhatóságáról, melyek önmagukban garantálják a minőséget.

SASAD LIGET LAKÓPARK
A Budai hegyek szomszédságában, a XI-XII. kerület határán, a
Sas-hegytől dél-nyugatra fekvő, Beregszász, Rodostó és Nagyszeben utcák által határolt, több mint 10 hektáros, lankás domháton,
magas presztizsű, zöldövezeti környezet, minőségi lakások. Igényes és
változatos építészeti megoldások, a nagy belmagasság és magas minőségű műszaki tartalom mellett a Sasad Liget Lakópark népszerűségét
természetközeliségének, valamint kiváló elhelyezkedésének is köszönheti.
Felhasznált termék: EGGER laminált padló, egyedi igények esetén a HARO és
a DESIGNFLOORING padlók.

REFERENCIÁINK
ZEN GARDEN RESORT ZÁNKA
A Zen Garden Resort egy rejtett gyöngyszem, amely a Balaton északi partján, Zánkán található. A közel 6 hektáros, ősfás terület nyugalmat és feltöltődést kínál az ideérkező vendégeknek.
Zánka a Káli-medence kapuja és egyben strandja is. Karnyújtásnyira
található az egyedülálló hangulatú táj és egyben a klasszikus nyári
strandolási lehetőség is adott.
Felhasznált termék: HARO laminált padló

ALLURE RESIDENCE BUDAPEST LAKÓPARK
Az Allure Residence Budapest 520 új, napfényes, otthonos lakást
kínál egy sarokra a Duna-parttól a Művészetek Palotájától (MÜPA)
és a Nemzeti Színháztól. 2018. első negyedévében átadásra kerülő
lakóparkban 37-90 m2-es lakásokból lehetett választani. A területen 3
db épülettömbből álló, 6 ütemben megvalósuló, több mint 500 db lakást
tartalmazó lakóparkot alakítottak ki, az 1. emeleten a tömbök közötti átjárhatóságot biztosító nyitott, közösségi területekkel kialakított zöldtetővel, a
földszinten kiadható bérleményi területekkel. A terepszint alá egy egyszintes
mélygarázs kerül.
Felhasznált termék: EGGER laminált padló, egyedi igények esetén a HARO és a
DESIGNFLOORING padlók.

REFERENCIÁINK
FAGYÖNGY LAKÓPARK BUDAPEST
Zárt lakóparti kerten kívül is biztonságos, kis forgalmú utcákkal körülvett területen fekszik a Fagyöngy Lakópark. Közel az Óbudai hegyekhez, tiszta
levegővel, zöld panorámával. A lakások 40-150 m2 alapterületűek, melyek
ideálisak bárkinek, legyen szó kisebb, vagy vagyobb családi otthonról.
Pár perc autó útra elérhető a Római-part.
Felhasznált termék: EGGER laminált padló, egyedi igények esetén a
HARO és a DESIGNFLOORING padlók.

BALALAND SZÁNTÓD
A BalaLand egy komplex fejlesztési projekt: 5 csillagos hotel,
10.000 m2-es családi élménypark és 112 luxus lakás. Különleges, karibi koloniális tematikájú építészet, ami egzotikussága lévén garantáltan
kiszakít a hétköznapokból. Páratlan panoráma egyszerre a Balaton keleti és nyugati medencéjére, valamit a szemközti Tihanyi-félszigetre.
Felhasznált termék: EGGER laminált padló, egyedi igények esetén a HARO
és a DESIGNFLOORING padlók.

REFERENCIÁINK
GALERIUS SIÓFOK
Az új építésű, színvonalas apartmanház Siófok Aranyparton, békés, nyugodt
pihenő övezetben fekszik, mégis karnyújtásnyira mindentől. Az apartman
ideális szállás a pihenni, kikapcsolódni vágyó családoknak, akik közvetlenül a parton élvezhetik a balatoni nyarat. A víztől csak egy szép parkosított kert választja el őket. A Galerius Lakóparkban található 1,5-2 szobás lakások 4 személy számára kényelmes elhelyezést biztosítanak.
A fürdőzés mellett, az aktív pihenőket pompás sportolási lehetőségekkel várja a part 150-450 méteren belül: vízisí, Surf Beach, óriáscsúszda, gyerekeknek játszótér, ugrálóvár.
Felhasznált termék: EGGER laminált padló.

GOODWILL PETZVÁL 41 LAKÓPARK
A Petzvál 41 exkluzív egy, két és három hálószobás lakásokat kínál
Újbuda központjában. Lakásaink kialakításánál tudjuk, hogy ügyfeleink nem a megfelelő lakást, hanem az ideális otthont keresik, ezért
minden apartman kialakításánál fontos volt, hogy a szobák belsejének
eleganciáját a csodás kilátás egészítse ki. A lakások zöld környezete és a
nagy belső kert gondoskodik a nyugalomról, míg az épület elhelyezkedése
lehetővé teszi, hogy pillanatok alatt elérjük a nyüzsgő városközpontot.
Felhasznált termék: EGGER laminált padló, egyedi igények esetén a HARO
padlók.

REFERENCIÁINK
WELLMARIN 31 LAKÁS APARTMANHÁZAK
Váljon eggyé a természettel, és élvezze a Hotel Wellamarin****Superior legújabb, Goldeluxe lakóegységeinek modern, stílusos berendezését, valamint
függőkertszerű tetőteraszát, mely garantáltan egyedülálló látványt nyújt
bearanyozva ittléte minden pillanatát. Élvezze Goldeluxe lakóegységeink világos élettereit! Lakosztályunkban a két hálószobán kívül amerikai konyhával és étkezőasztallal rendelkező nappali emeli vendégeink
komfort érzetét. Goldeluxe lakóegységeink hálótereiben franciaágy
került elhelyezésre, mely bármikor két külön ággyá is alakítható.
Felhasznált termék: EGGER laminált padló.

REFERENCIÁINK
DUNA TERASZ LAKÓPARK
Ki ne szeretne egy olyan lakást, ahol valóban örökpanorámát élvezhet a
Duna partján. Ezt a határtalanságot adja a Duna Terasz Prémium. A szomszédban óriási zöld felületek, sétányok és játszóterek találhatóak, de jó választás akkor is, ha Ön a kései órákban ér haza, hiszen estig nyitva tartó bevásárlási,
sportolási és szórakozási lehetőségek várnak a nagyon közel.
A Duna terasz lakópark első üteme, 2009. év végén került átadásra. Az épület 362
lakásból és 10 lépcsőházból áll. A lakópark egyik legkedveltebb közösségi területe
és egyben szépsége a belső udvar, fő vonzereje emellett a Duna-part, a Duna-Pláza, a
Váci út ill. a metróvonal közelsége. Jelenleg garzonlakástól egészen a nappali + 3 hálós
lakásig kínálunk lakásokat. Az épület pinceszintjén teremgarázs, a földszinten pedig tárolók kerültek kiépítésre. A lakópark csendes, duna-parti, ám mégis könnyen megközelíthető fekvése önmagáért beszél, az épület minősége átlag feletti, amelyet meglévő vevőink
elégedettsége is tükröz.
Felhasznált termék: EGGER laminált padló, egyedi igények esetén a HARO és a
DESIGNFLOORING padlók.
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