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Cégünk története

Cégünk szakmai múltja 1992 -ben kezdő-
dött; mai formájában mint Kft 1997 -től 
működik. Alapítója és ügyvezetője Ba-
gyinszki József.

A vállalkozás kezdetekor kizárólag automata 
szerkezetekkel foglalkoztunk, de cégünk si-
keres megalapozása és a szélesebb partner-
kapcsolat kiépítése után lehetőségünk nyílt 
a tevékenységi körünk kiszélesítésére vala-
mint komolyabb és nagyobb léptékű munkák 
megvalósítására.



Filozófiánk

Üzletpolitikánk a kiváló minőségre, a gyor-
saságra és a rugalmasságra épül. Mivel csak 
megbízható alkatrészekkel dolgozunk vala-
mint a garanciális kötelezettségeinknek ma-
radéktalanul eleget teszünk, elmondhatjuk, 
hogy az általunk épített több száz szerkezet 
hibátlanul működik.

Az általunk beépített alkatrészek és egyéb 
szerkezeti elemek minden tekintetben meg-
felelnek az Európai Uniós követelmények-
nek, és rendelkeznek a szükséges származá-
si és minősítési iratokkal.



Tevékenységi körünk

■ Automata toló- és nyílóajtók
■ Műtő- és sugárvédelmi ajtók
■ Menekülő- és biztonsági ajtók
■ Tűzgátló ajtók
■ Automata ablakmozgatás
■ RWA füstelvezető rendszerek
■ Akadálymentesítés
■ Alumínium portálok
■ Üvegszerkezetek
■ Tolófalak
■ Ajtótechnikai alkatrészek forgalmazása



Szolgáltatásaink

■ Díjtalan helyszíni felmérés
■ Segítség a tervezésben
■ Egyedi igényeknek megfelelő megoldások
■ Minősített anyagok használata
■ Rövid kivitelezési határidők
■ A felhasználók oktatása a készülékek

kezeléséhez
■ Magyar nyelvű használati utasítás
■ 1 év garancia vállalás
■ Automatikus mozgatások felújítása és

korszerűsítése
■ Felügyelet és karbantartás
■ Alkatrész utánpótlás biztosítása



Automata ajtók

Cégünk fő profilja automata ajtók készítése 
és beépítése. Toló-, nyíló- illetve teleszkóp 
kivitelű szerkezeteinkbe német és japán al-
katrészeket építünk, melyek öntanuló mik-
roprocesszoros vezérléssel rendelkeznek, 
ezért a gyors nyitás-csukás mellett igen halk 
működés és alacsony energiafogyasztás jel-
lemzi.

Az ajtószárnyakat RAL színskála szerint por-
szórt (vagy egyéb módon felületkezelt) esz-
tétikus profilrendszerből készítjük, de igény 
esetén egyedi megvalósításokat is vállalunk 
(pl.: edzett üveg vagy fa ajtólap).



Műtőajtók

A műtőajtók is készülhetnek nyíló-, 
egy/kétszárnyú toló, illetve teleszkóp kivi-
telben, azonban a magasabb higiénikus kö-
vetelmények miatt az ajtólap rozsdamentes 
acélból, az áttekintő ablak ólomegyenértékű 
üveggel készül. Az ajtók nyitása biztonsági 
okokból IP védett könyökkapcsolókkal, vagy 
pneumatikus lábkapcsolókkal történik.

Cégünk 1997 óta országszerte 21 egészség-
ügyi intézetbe, a több mint 500 automatikán 
kívül egyéb nyílászárókat is (sugárvédelmi 
ajtók, átadó ablakok) épített.



Alumínium portálok

Hőhidas és hőhídmentes alumínium profil-
rendszerből készítünk belső és külső portá-
lokat, melyekbe egyaránt építhető kézi toló-
ajtó, nyíló- vagy lengőajtó, illetve motoros 
működtetésű biztonsági rács vagy sávre-
dőny.

A portálokhoz ragasztott-biztonsági, hőszi-
getelő, illetve szükség esetén MABISZ minő-
sítésű B1 típusú betörésbiztos üvegezés is 
alkalmazható (alsó kép).



Üvegszerkezetek

Edzett, keret nélküli üvegszerkezeteket fő-
ként DORMA veretezéssel készítünk.

A felső képen acél tokszerkezetbe épített 
hidraulikus ajtócsukóval ellátott üvegajtó 
látható, gomb-kilincs kialakítással, de ké-
szíthető padlócsukós kivitelben (alsó kép), 
csőfogantyúval vagy kristálygombbal.

Az üvegekbe homokfújással vagy savmara-
tással (utólagosan is) minták készíthetők, 
de alkalmazható fóliázás is.



Tolófalak

A tolófalak és mobil térelválasztók felépíté-
sét a megrendelő fantáziájára bízva alakítjuk 
ki - a vezetősín nélküli DORMA HSW-G 
üvegfal parkoló pályára tolható, így a teljes 
nyílást képes átjárhatóvá tenni.

Az egyszerűbb kivitelű, fal mellé tolódó 
térelválasztókon kívül a szerkezetekbe 
lengő- vagy nyílóajtó is építhető.



Ablakmozgatás

Többféle változatban kínálunk és szerelünk 
ablaknyitó szerkezeteket, a normál csavar-
orsós típustól (felső kép) az ún. "láncos" 
hajtásig.

A motorok 24V vagy 230V feszültségről 
üzemelhetnek, egymáshoz köthetők, össze-
kapcsolhatók központi vezérléssel, továbbá 
csatlakoztathatók tűzjelző és épületfelügye-
leti rendszerhez illetve szél- és esőérzékelő-
höz.



RWA füstelvezető rendszerek

Cégünk a német GEZE RWA rendszereit te-
lepíti, melyek ablakmozgató motorokból, 
vezérlő központokból és különböző jeladók-
ból állnak. A motorok 24V feszültségről 
üzemelnek és a központba akkumulátorok 
kerülnek, hogy tűz esetén áramkimaradás-
kor is működtessék a motorokat.

Munkatársaink tűzvédelmi szakvizsgával, az 
általunk szerelt készülékek pedig ÉMI és 
TÜF minősítéssel rendelkeznek.



Akadálymentesítés

Automatikus mozgatásokkal nem csak ké-
nyelmesebbé tehetjük a közlekedést, hanem 
a mozgáskorlátozottak számára óriási segít-
séget nyújthatunk.

Felismerve az ilyen irányú szükségességet, 
vállalkozunk épületek, közintézmények aka-
dálymentesítésére, amely a normál automa-
ta ajtó kiépítésen túl, alternatív nyitási lehe-
tőségekkel, helyszínhez igazodó időzítések-
kel és speciális biztonsági védelmekkel tör-
ténik.



Adatlapunk

Cégnév:

Telephely:

Telefon és faxszám:

E-mail:

Cégjegyzékszám:

Adószám:

Budapest Bank:

B. és B. 97. Design Studio Kft.

2317 Szigetcsép, Ady Endre u. 11.

[24] 418 623

mail@bb97.hu

13-09-075141

12255788-2-13

10103850-53700241-00000006



Főbb referenciáink

MOL Rt.
WESTEL Rt.
COOP ÁRUHÁZAK
ART'OTEL
TB SZÉKHÁZ
DUNAI VASMŰ
SZENT GYÖRGY KÓRHÁZ
OTP BANK Rt.
MERKANTIL BANK
EURÓPAI ÚNIÓS KÖVETSÉG
JÓSA ANDRÁS KÓRHÁZ
VW-AUDI AUTÓSZALON
SUZUKI MAGYARORSZÁG
MOM PARK
TUNGSRAM Rt.

DEBRECENI ORVOSTUDOMÁNYI EGYETEM
CENTRÁL HOTEL
LUFTHANSA TECHNIK FERIHEGY
SZERENCSEJÁTÉK Rt.
KRISZTINA PLAZA
ORSZÁGOS ONKOLÓGIAI INTÉZET
FEKETE HOLLÓ SZÁLLODA
ORSZÁGOS IDEGSEBÉSZETI INTÉZET
ÁRKÁD ÜZLETHÁZ
APEH SZÉKHÁZ
EMKE HOTEL
SILICON GRAPHICS IRODAHÁZ
CHINA MARK
ORFK-BRFK IGAZGATÁSI KÖZPONT
EÖTVÖS LÓRÁND TUDOMÁNYEGYETEM

Referenciáink között olyan munkák is szerepelnek, melyeket más cégekkel együttműködve alvállalkozóként készítettünk.



Köszönjük a figyelmét!

Bízunk benne, hogy bemutatónk megnyerte 
tetszését, és hamarosan Önt is megrendelő-
ink között köszönthetjük.

Látogasson el megújult honlapunkra, ahol 
megtekintheti online bemutatónkat, továbbá 
képeket, videókat, különböző ismertetése-
ket és dokumentációkat is letölthet.

Bővebb információkért vagy konkrét áraján-
latokért keresse munkatársainkat, illetve 
küldjön faxot, e-mailt.

www.bb97.hu

mail@bb97.hu

[24] 418 623

www.bb97.hu


