
Встреча в Будапеште с представителями BI GROUP и HORIZONT Kft. – февраль 2013г.
Budapesti találkozó a BI GROUP és a HORIZONT Kft. Képviselőivel. – 2013. február

Встреча у одного из 
крупшейших предприятий 

между поставщиками 
стройматериалов 

LAMBDA Kft.
Megbeszélés az egyik 

legnagyobb építőanyag 
kereskedő vállalatnál

a LAMBDA Kft-nél.
 

Посещение крупнейшего завода 
стеклянных изделий в Венгрии и в 

центральной Европе, 
JULLICH GLASS HOLDING 

HOLDING üveg-gyártóüzemben, 
mely a legnagyobb Magyarországon

 és Közép-Európában.

Переговоры с представителями 
крупнейшего бетонного завода 

в центральном Европе – 
HOLCIM BETON HOLDING  
Tárgyalás, Közép-Európa 

legnagyobb betonüzemének, 
a HOLCIM BETON HOLDING-nak 

a képviselőivel.
 
 

Посешение завода ROMA , 
производство окон и алюминевых 

изделий, с руководителями проектов 
BI VILLAGE COMFORT первый 

и второй очереди, Кудабаев Марат 
и Касенов Ермек.

ROMA vállalat gyárlátogatása, mely 
ablak és alumínium kiegészítők 

gyártásával foglalkozik, a BI VILLAGE COMFORT 
első és második szektorának vezetőivel, 

Kudabaev Marat es Kasenov Ermek személyében.

Посещение выставочного коттеджного 
поселка в Австрии под называнием 

BLAUE LAGUNA c директорами проектов 
BI VILLAGE и FAMILY VILLAGE от BI GROUP

Az ausztriai BLAUE LAGUNA kiállítási lakópark 
meglátogatása, a BI VILLAGE és FAMILY VILLAGE 

vezetőivel a BI GROUP képviseletében.
 

Поставляенных венгерским предприятием DELAP,флаги и  
флагштоки из стекловолокна для проекта GARDEN VILLAGE в Астане.

DELAP magyar tulajdonú vállalat által beszállított zászló és üvegszálas zászlórúd, 
a GARDEN VILLAGE lakópark részére Asztanában. 

Коттедж на GARDEN VILLAGE в Астане, покрытым венгерским 
облицовочным материалом от компании DELAP.

Lakóhaz a GARDEN VILLAGE lakóparkban Asztanában, 
a homlokzaton magyar dekoratív burkolólap a DELAP cég terméke.

Облицовка КПП с венгерской плиткой DELAP на обекте 
FAMILY VILLAGE в Астане 2012 год

2012-ben Asztanában a FAMILY VILLAGE lakópark bejáratának burkolása 
magyar dekoratív burkolólappal a DELAP-al.

 

Представители BI GROUP устанавливают 
первые флагштоки из стекловолокна 

в Астане, поставленных от компания DELAP
A BI GROUP képviselői telepítik az első 
DELAP cég által beszállított üvegszálas 

zaszlórudakat Asztanában. 

Руководитель проекта FAMILY VILLAGE 
Ибрагимов Аслан , с представителями 

компании DELAP проверят 
поставленные стройматериалы 

из Венгрии. Август 2012 года.
A FAMILY VILLAGE lakópark vezetője 
Ibragimov Aslan, és a DELAP vállalat 

képviselői ellenőrzik a Magyarorszagról 
beszállított burkolólapokat. 

2012. augusztus

2012 год представители компании 
DELAP, выполняют шеф-монтаж 

венгерского облицовачного 
материала DELAP на 

показательном коттедже на участкe 
FAMILY VILLAGE, вместе с 

представителями BI GROUP в Астане
2012-ben a DELAP cég képviselői, a 

BI GROUP képviselőivel együtt bemutatót 
tartanak a magyar dekoratív burkolólap,  
a DELAP felrakásából, a FAMILY VILLAGE 

lakópark egyik bemutató házán. 


