
 
 

A Dekorüvegek 
 

 
 

 
 
 



A szakképesítés a minőség és a gyártóüzem fontossága 
 
Az üvegiparban szerzett 20 éves szakmai tapasztalatunk alapján működtetjük 
cégünket. Jelenleg 14 fős létszámmal dolgozunk. 
 
Fontos számunkra ügyfeleink elégedettsége, illetve a vállalt munkák határidőre 
történő, első osztályú teljesítése.  
 
Az üvegbeépítő szakemberek kiemelkedő üvegipari tapasztalattal és szakirányú 
üvegipari képesítéssel is rendelkeznek, ami igen ritka kincs manapság. Üveggel 
dolgozni igen nagy felelősséggel jár. Az üveg igen veszélyes anyag tud lenni, ha 
szakszerűtlenül használják fel, vagy nem helyesen építik be. A Max Üvegstúdiónál 
biztos lehet abban, hogy a felmérést és a beépítést is valóban képesített üveges 
szakember végzi. 
 
Kizárólag magas minőségű üvegekkel dolgozunk, mert hisszük, hogy termékeinket 
ügyfeleink hosszútávra tervezik és azért választják, mert impozáns és luxus 
környezetet szeretnének. Ez nem a szokásos „magas minőségű” marketing szöveg, 
ugyanis nagy a kínálat és kedvező az ár silány minőséget illetően. Mi erre nemet 
mondunk és elkötelezettek vagyunk az igényes felületek mellett, mert ez 
meghatározza a végleges megjelenést. 
 
Teljeskörű szolgáltatást nyújtunk, segítünk a tervezésben, helyszíni 
sajátosságoknak megfelelően méretvétel történik. Felmérést követően egyedi 
üvegeket gyártunk, majd a szakszerű szállítás és a beépítés szintén a mi dolgunk.  
 
Az árak tekintetében különösen fontos szempont számunkra a kiváló ár/érték 
arány.  
 
A Bemutatóterem: 
Belvárosi bemutatótermünkben kiállításra került rengeteg zuhanykabin, üvegajtó, a 4 
féle üvegkorlát, különféle üvegfalak, üvegtető, tükrök, üvegek, színes dekorüvegek 
minden mennyiségben, továbbá rögzítési megoldások, szerelvények és még ezer 
ötlet, látnivaló, érdekesség az üveg méltán népszerű világából Önnek! 
Nálunk megnézheti, megérintheti, kipróbálhatja! Időpontegyeztetés nem szükséges, 
hozzánk bármikor ellátogathatnak a nyitvatartási időben. 
  
Profi tanácsadással segítjük, már a tervezési szakaszban, Így előre láthatja, 
kiválaszthatja az üvegeket és szerelvényeket abban a formában, ahogyan otthonában, 
irodájában, kivitelezésiben beépítésre kerül. 
Hogy legyen mit megálmodni, elképzelni és megvalósítani, jöjjön el hozzánk! 
 
A saját gyártóüzem: 
2016-ban cégünk létrehozta a gyártóüzemét. Így saját részre is és több másik, 
hasonló üvegipari vállalkozás számára is készítünk alapanyagot. Amikor a Max 
Üvegstúdiót választja, Ön közvetlenül a gyártótól rendel, amely az árak, a biztos 
határidők és a legjobb minőség tekintetében is lényeges szempont. 
 



Beltéri dekorációs üvegek 
 

Az egyszínű üveg falburkolatok és 
Konyhai hátlapok 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

-‐   A dekorüvegeink 3200 féle színben választhatók NCS és RAL kódok alapján. 
-‐   Minden színben edzhető. Az edzett biztonsági üveg jóval ellenállóbb, mint a normál 

síküvegek. Tűzhely mögé is bátran alkalmazható, nagy felületeket burkolhatunk vele. 
 

 
 
Üveg falburkolat előnyei: 
 

-‐   – BIZTONSÁGOS  
-‐   – Elegáns és modern megjelenésű, 
-‐   – Könnyen tisztítható  
-‐   – Bontás nélkül, a meglévő csempére is felszerelhető 
-‐   – A szivárvány bármely színében elkészíthető. 

 
Tulajdonságok: 

 
-‐   Elérhető vastagságok: 4 mm – 10 mm  
-‐   Elérhető méretek: Tetszőleges, felmérés alapján. 
-‐   Felülete: matt, vagy fényes, 3Dstrukturált  
-‐   Felhasználása: Üveg falburkolatként folyosókon, irodaházakban, magánlakásokban, 

nappalikban, előszobákban, fürdőszobákban, konyhai hátfalként csempe helyett. 

 



 
A tervektől a megvalósításig: 
	  

-‐   Tervezés: Bemutatótermünkben kiválaszthatók a felületek, az alapanyagok, vastagságok, 
színek. Tanácsadással segítjük a választást. 

-‐   Felmérés: Megrendelést követően a helyszínen felvesszük a végleges gyártási méreteket. 
-‐   Gyártás: Üvegfeldolgozó üzemünkben elkészítjük a termékeket a kívánt méretre, a 

választott színre. 
-‐   Beépítés: A szakszerű szállítás és a beépítést elvégezzük, az előre egyeztetett időpontban. 

 

     
 
Az AGC üveggyár teljes Lacobel és Matelux mintakollekciója nagy méretekben is 
rendelkezésre áll a bemutatótermünkben.  
 
Klasszikus, trendi és exkluzív sorozattal készült a gyártó, hogy mindenki megtalálja a számára 
legmegfelelőbbet. Fémhatású, matt, fényes, csillogó felületeket kínálunk. A SAFE+ fóliával ellátott 
biztonsági üvegek megfelelnek a belsőépítészeti felhasználásokra ezeknél a kifinomult megjelenésű 
üvegeknél is. 
 
Matt felületek:      Fényes felületek: 
 

	  
	  
	   	  

MATELAC
White Soft
9010

White Pure
9003

White Pearl
1013

Beige Warm
1015

Grey Classic
7035

Brown Light
1236

Brown Natural
7013

Anthracite
Authentic
7016

Blue Shadow
7000

Green Soft
8615

Green Sage
8715

Red Terracotta
8815

Grey Metal
9006

Taupe Metal
0627

Silver Grey Silver Bronze Silver 
Clearvision

Brown Walnut
8915

Black Classic
9005

Silver Clear

Classics

Trendies

Exclusives

LACOBELClassics

Trendies

Exclusives

White Soft
9010

Black Classic
9005

Red Luminous
1586

White Pure
9003

White Pearl
1013

Beige Light
1015

Grey Classic
7035

Brown Light
1236

Brown Natural
7013

Anthracite
Authentic
7016

Blue Shadow
7000

Green Soft
8615

Green Sage
8715

Red Terracotta
8815

Trendies

Exclusives

Grey Metal
9006

Taupe Metal
0627

Aluminium
Rich
9007

Copper Metal
9115

Black Starlight
0337

Brown Starlight
9015



	  
A	  nyomtatott	  üvegek	  –	  Üveg	  falburkolatok	  
	  

-‐   Egyedi méretben készülő  
-‐   Tetszőleges mintával rendelhető üvegburkolatok és üvegfalak.  
-‐   Könnyen tisztítható, ellenálló, sterilizálható felület 
-‐   Alkalmazható: konyhában, fürdőszobában, nappalikban, közösségi tereken, orvosi 

rendelőkben, irodaházakban falburkolatként, vagy laminált formában térelválasztóként 
 

	  	  	  	  	   	  
	  
	  

	   	  



	  
A 3D dekorüvegek– Üveg falburkolatok - Újdonság	  

	  
-‐   A legújabb dekorüveg kollekcióink 3D felületben érhetők el, bármilyen színben rendelhető. 

Mérete tetszőleges, felmérést követően legyártjuk és ezt követően beépítjük. Igazán extra és 
egyedi megjelenést érhetünk el az új falburkolat alkalmazásával, lakberendezőink 
előszeretettel terveznek velük! Bemutatótermünkben kiválaszthatók a színek és a felületek 
egyaránt. Szeretettel várjuk! 

	  

	  
	  

	  	  	   	  
	  

	  



	  
	  

	  
	  
	  

-‐    
Miért érdemes a Max Üvegstúdió dekorüveg megoldásait választani? 
 

-‐   A magas műszaki tartalom: Kristálytiszta biztonsági üvegekkel dolgozunk, amelyek túl a 
magas technikai tudásukon igazi luxus megjelenést adnak. Strukturált, színes, matt és 
dekorált felületeket ajánlunk. 

-‐   Bemutatótermünkben szíves rendelkezésre állunk: Megmutatunk minden üvegburkolat 
lehetőséget. Időpontegyeztetés nélkül is, folyamatosan várjuk Önöket! Nyitva vagyunk: : H-
P: 8-17, szombat 9-12  

-‐   Egyszerűen és gyorsan választ kap kérdéseire: Megbeszéljük a részleteket és segítünk a 
tervezésben. Minden esetben egyedi árajánlatot készítünk, akár többféle korlát típusra is. 
Telefonon, e-mailben és személyesen is azonnal adjuk az ajánlatot, hogy megkönnyítsük a 
tervezési szakaszt is. 

-‐   Igényes anyagok, széles választék: A legszebb, minőségi üvegekkel dolgozunk, leginkább 
európai forrásból. Ez a tény a legfontosabb a végső megjelenés tekintetében! Nálunk a 
legújabb kollekciók és az új fejlesztések is azonnal elérhetőek.  

-‐   Szakképzett csapat: Kimagasló szakmai tapasztalattal és üvegipari SZAKKÉPESÍTÉSSEL 
rendelkező szakembereink mérik fel és építik be az üvegkorlátokat! Ez szintén 
kulcsfontosságú az építőipar területén (is). 

-‐   Elérhető árak: Mi tudjuk, hogy nem az alacsony árak a legfontosabbak, hanem a Kimagasló 
ár/érték-arány, így egyedi ajánlatainkkal és a megfelelő műszaki tartalmainkkal 
mindenkinek a lejobbat kínáljuk!  

-‐   Minden termékünkre garanciát vállalunk! 
 
Jöjjön el hozzánk és nézze meg személyesen a dekorüveg kollekciót!  
  



 
Bemutatóterem és ügyfélszolgálat: 

1132 Budapest, Váci út 60-62 
Telefon: +36 30 200 9000 és +361 349 1947 

E- mail: uveg@uvegstudio.hu 
Nyitvatartás: H-P 8-17 óráig, szombaton 9-12 óráig 

Időpontegyeztetés nem szükséges, szeretettel várjuk! 
 
Gyártó üzem: 
1046 Bp. Kiss Ernő utca 2. Telefon: +36 30 272 5474 
Üzemi terület – Kizárólag az elkészült egyedi megrendelések átvétele lehetséges, előre 
egyeztetett időpontban. Megértésüket köszönjük! 
 
Üveges műhely: 
1042 Bp. Kemény Gusztáv utca 3.  
Elérhetőség: Tellér Sándor: +36 30 9611-169  
Hagyományos épületüvegezés, üvegvágás, tükörvágás, ablaküvegezés és képkeretezés. 
Nyitva: H-P 8-16 óráig, szombaton 9-12 óráig 
 
Lakberendezés 
Németh Mercédesz +36 30 193 2219 
Stílus, funkció és térszervezési kérdésekben üvegipari szakértőnk szívesen segít. 
Látványterv készítésére van lehetőség. 
merciuveg@gmail.com 
 
Miért érdemes a MAX Üvegstúdiót választani? 
 

-‐   Mert a méretek és a kialakítások szabadon választhatók minden termékünknél. 
-‐   Megtervezzük – Megmérjük – Legyártjuk és beépítjük az üvegeket - kompletten, 

egykézből! 
-‐   Egyedi árajánlatot készítünk, és segítünk a tervezésben is.  
-‐   Bemutatótermünkben szívesen megmutatunk minden lehetőséget. Időpontegyeztetés 

nélkül is, folyamatosan állunk szíves rendelkezésükre!  
-‐   Nyitvatartás: H-P: 8-17, Szombat 9-12 óra közt 
-‐   Igényes felületek: - Kizárólag a legszebb, minőségi üvegekkel dolgozunk, európai 

forrásból. Ez a tény a legfontosabb a végső megjelenés tekintetében! Nálunk a legújabb 
üvegkollekciók és fejlesztések is azonnal elérhetőek.  

-‐   A biztos és szakszerű kivitelezés garantált!  – Kimagasló szakmai tapasztalattal és 
üvegipari SZAKKÉPESÍTÉSSEL rendelkező szakembereink mérik fel és építik be az 
üvegeket! 

-‐   Ön közvetlenül a gyártótól vásárol! - Saját gyártóüzemünk készíti méretre a kiválasztott 
üvegeket, amely az árak, a határidők és a legjobb minőség tekintetében lényeges. 

-‐   Mi tudjuk, hogy nem az alacsony árak a legfontosabbak, hanem a Kimagasló ár/érték-
arány. Egyedi ajánlatainkkal és a legmegfelelőbb műszaki tartalmainkkal mindenkinek a 
lejobbat kínáljuk!  

-‐   Minden termékünkre garanciát vállalunk! 
 

 
Jöjjön el hozzánk és nézze meg beépítve is a választékot! 


