
FIT-OUT MUNKÁK, BELSŐÉPÍTÉSZET



FULL SCALE MANAGEMENT

Az építőipari kivitelezés rendkívül szerteágazó szakterü-
let. Tevékenységünk során közintézmények és lakóépít-
mények professzionális magasépítési beruházásait mene-
dzseljük, illetve mélyépítési kivitelezéseket is. Munkánkra 
garanciát jelent a magasan kvalifikált és tapasztalt szak-

embergárdánk, valamint megbízható alvállalkozóink. 

SHELL AND CORE ÉS FIT OUT

A shell and core és fit out kivitelezési munkák vállalásba 
adása egyre inkább elterjedt módszer, mely nagy szaktu-
dást, speciális felkészültséget és főként rendkívüli szer-
vezőképességet, anyaglogisztikát, helyszíni irányítást igé-
nyel. Leginkább a magas minőségű munka az elvárás ezen 

a területen. 

Az EBH INVEST büszke arra, hogy a feladat összetettsége 
ellenére rendkívül rövid határidő alatt végzi el a belső be-

fejező szakipari, ún. fit out munkálatokat.

Partnereink bizalmát 
magas színvonalú 

és gyors munkavégzéssel 
szolgáljuk meg.

Erdei Z. József
ügyvezető igazgató

EB HUNGARY INVEST Kft.



HILTON BUDAPEST★★★★★

[ FULL SCALE MANAGEMENT ]

FELADAT: 
Az északi szárny teljes felújítása. Az épület betonvázig tör-
ténő visszabontása, a szálloda 136 szobájának kivitelezé-
se, a közlekedési folyosók, közösségi terek, a kapcsolódó 
erős- és gyengeáramú elektromos rendszerek moderni-
zálása (tűzjelző, intelligens jelenlét-érzékelő, telefon, TV 
stb.). A homlokzati fém nyílászárók cseréje és belső hom-
lokzati hőszigetelése, a szobák – és hozzájuk kapcsolódó 
fürdőszobák – építőmesteri és belsőépítészeti, ún. fit-out 
kialakítása volt. A szálloda a felújítás közben zavartalanul 

fogadta vendégeit.

ADATOK: 
Alapterület: 5000 m2

Kivitelezési időszak: 2015. november – 2016. június 

1014 BUDAPEST, HESS ANDRÁS TÉR 1–3.

MEGBÍZÓ: DANUBIUS HOTELS NYRT.



HILTON BUDAPEST★★★★★

1014 BUDAPEST, HESS ANDRÁS TÉR 1–3.



HILTON BUDAPEST★★★★★

[ FULL SCALE MANAGEMENT ]

FELADAT: 
A szálloda déli szárnyának felújítása hangtechnikai külön-
legességek alkalmazásával. A 87 szoba és a kapcsolódó 
folyosók, az 5 lakosztály, az egyedülálló designnal kiala-
kított elnöki lakosztály, az alagsori és emeleti közösségi 
terek felújítása. Kizárólagos beszállítókkal, rövid határidő 
mellett, leállás nélkül működött a szálloda. A déli szárny a 
Hilton standardnak történő megfeleléssel, a londoni épí-
tészeti iroda tervezőivel végzett közös munka eredménye.

ADATOK: 
Alapterület: 5000 m2

Kivitelezési időszak: 2017. december – 2018. május

MEGBÍZÓ: DANUBIUS HOTELS NYRT. 

1014 BUDAPEST, HESS ANDRÁS TÉR 1–3.



HILTON BUDAPEST★★★★★

1014 BUDAPEST, HESS ANDRÁS TÉR 1–3.



MEGBÍZÓ: CPI PROPERTY GROUP 

1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4. 

M4
[ FULL SCALE MANAGEMENT? ]

FELADAT: 
A Mérleg utca 4. szám alatti irodaházat a CPI Retail One 
Kft. háromcsillagos szállodává alakíttatja át. Az ingatla-
non emeletráépítést, az új koporsófödém és lépcsőház 
kialakítását, valamint az új liftház kialakítását valósítottuk 

meg. A szálloda 101 vendégszobát tartalmaz.

2020 szeptemberéig elkészült: a meglévő épület utcai 
homlokzatának felújítása, egy új szint és egy tetőtér be-
építése, mintaszobák kialakítása (szerkezetépítési mun-
kák, belső szakipari munkák, nyílászárók cseréje, új tető és 

gépészeti alapvezetékezés).

ADATOK: 
Alapterület: 3700 m2

Kivitelezési időszak: 2019. novemberétől



M4

1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4. 



1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4.

M6
[ FULL SCALE MANAGEMENT? ]

FELADAT: 
A Mérleg utca 6. szám alatt eddig a CPI szállodai üzletága 
üzemeltette a 4 csillagos Starlight Suiten Hotel Budapest 
szállodát. Az épület felújítását követően az üzemeltető, 
a CPI Hotels Hungary Kft. a Mamaison brand égisze alatt 
megnyíló hotellel a 4 csillagos Superior minősítést célozza 

meg. 

A szálloda modernizálásának része: a wellness-részleg 
kiépítése, a hotel 54 lakosztályának teljes felújítása, a re-
cepciós tér és lobby átalakítása. 2020 novemberéig elké-
szült: a tető és belső homlokzat átalakítása, mintaszoba. 
Belső átalakítások (szerkezetépítési munkák a pinceszin-
ten, jacuzzi, medence, belső szakipari munkák, nyílászárók 
cseréje, tető héjazat cseréje, gépészeti alapvezetékezés).

ADATOK: 
Alapterület: 2160 m2

Kivitelezési időszak: 2019. novemberétől

MEGBÍZÓ: CPI PROPERTY GROUP



M6

1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 6. 



MEGBÍZÓ: KIVING KFT. 

1028 BUDAPEST, TEMPLOM UTCA 12.

KLEBELSBERG-KASTÉLY
[ FULL SCALE MANAGEMENT ]

FELADAT: 
A Klebelsberg-kastély épületegyüttesének felújítása. A 
vendégházban harminc, fürdőhelyiséggel ellátott lakó-
szoba kialakítása, az emlékházban kiállítótér kialakítása. A 

könyvtárszoba felújítása, a főlépcső rekonstrukciója.

Bontási munkálatok, irtás, föld- és sziklamunkák, szerke- 
zetépítés és betonozás, ács- és állványozási munkák, a te-
tőszerkezet és a cserépfedés felújítása, födémépítés, hom-
lokzatfelújítás és a nyílászáró szerkezetek újragyártása. 

ADATOK: 
Alapterület: 1400 m2

Kivitelezési időszak: 2015. november – 2017. május



KLEBELSBERG-KASTÉLY

1028 BUDAPEST, TEMPLOM UTCA 12.



KLEBELSBERG-KASTÉLY

1028 BUDAPEST, TEMPLOM UTCA 12.



MEGBÍZÓ: OTP INGATLAN ZRT.

ROMÁNIA – ERDÉLY, SZOVÁTA

HOTEL PACSIRTA★★★★

[ FULL SCALE MANAGEMENT? ]

FELADAT: 
A hotel új szárnyának generálkivitelezése során új ho-
telszárnyat építettünk, melyben nemcsak új vendégszo-
bákat, de wellness részleget is kialakítottunk. Utóbbi 
megvalósítása során gyerek- és felnőtt medencét, fűtött 
ülőmedencét, szaunákat (száraz, nedves, infra), sószobát, 
beach teraszt és egy ún. Zen-kertet alakítottunk ki. A bel-
ső szakipari (fit-out) kivitelezés mellett feladatunk volt a 
működéshez szükséges utak, térburkolatok, külső köz-
művek, támfalak és kerítések megépítése, az 1000 m2-t 
meghaladó alapterületű kert rendezése, 760 m2-en gép-
kocsiparkoló kialakítása, valamint 780 m2-en teraszok és 

járdák kiépítése.

ADATOK: 
Alapterület: 1200 m2

Kivitelezési időszak: 2016. szeptember – 2018. április



HOTEL PACSIRTA★★★★

ROMÁNIA – ERDÉLY, SZOVÁTA



MEGBÍZÓ: AUTOKER HOLDING ZRT. 

1138 BUDAPEST, KELÉN UTCA 1–3.

MARINA PART
[ FULL SCALE MANAGEMENT ]

FELADAT: 
A Marina part 6. ütemében, az ún. Marina Bay projekt ke-
retében a korábbi szerkezetkész állapotból a 6400 m2-t 
meghaladó alapterületű, 48 lakásos társasháznak, vala-
mint egyes lakásainak legmagasabb minőségi színvonalat 
képviselő generálkivitelezési és belsőépítészeti, fit-out 
feladatait végeztük. Többek között: a vasbeton szerkezet 
javítását, szigetelést, vakolást, a tetőszerkezet építését, a 
homlokzati falak, lakáselválasztó válaszfalak kialakítását, 
a gépészeti kialakításokat, külső és belső nyílászárók ki-
alakítását, a gerincvezetékek és főelosztók kiépítését, az 
erős- és gyengeáramú elektromos hálózatok kiépítését, a 
klimatizálás megoldását, és az egyes lakások egyedi, belső 

fit-out kialakítását.

ADATOK: 
Alapterület: 6400 m2

Kivitelezési időszak: 2016. szeptember – 2018. március



MARINA PART

1138 BUDAPEST, KELÉN UTCA 1–3. 



MARINA PART

1138 BUDAPEST, KELÉN UTCA 1–3. 



FÁY UTCAI TÁRSASHÁZ
[ FULL SCALE MANAGEMENT ]

FELADAT: 
Az EBH INVEST saját ingatlanfejlesztés keretében a fő-
város XIII. kerületében, a Fáy utca megújuló részén egy 
társasház komplex generálkivitelezését végezte. Az an-
gyalföldöni – 6 szintes, 26 lakásos, liftes, kocsibeállós – 
társasházi épület különlegessége a modern, szerelt hom-

lokzatburkolat.

ADATOK: 
Alapterület: 2680 m2

Kivitelezési időszak: 2016. június – 2018. június

1135 BUDAPEST, FÁY U. 72.

MEGBÍZÓ: FÁY 72. KFT.



FÁY UTCAI TÁRSASHÁZ

1135 BUDAPEST, FÁY U. 72.



C5
[ FULL SCALE MANAGEMENT ]

FELADAT: 
A VIII. kerület központjában, a megújuló Corvin-negyed-
ben található C5 (Corvin 5) irodaház belső befejező szak- 
ipari, shell and core és fit-out munkálatainak elvégzése rö-
vid átfutási idővel. Kétszintes mélygarázst, valamint 1+8 
emelet irodaházat alakítottunk ki. Feladatunk volt továb-
bá az irodarészek, vizesblokkok és a hidegburkolás kivite-
lezése, gránit burkolás és tereprendezés. Ezt egészítette 
ki az egyedi tervek alapján elkészített és helyszínre tele-

pített bútorzat.

ADATOK: 
Alapterület: 8000 m2

Kivitelezési időszak: 2017. november – 2019. május

1082 BUDAPEST, CORVIN SÉTÁNY 

MEGBÍZÓ: FUTUREAL CÉGCSOPORT, PEDRANO 



C5

1082 BUDAPEST, CORVIN SÉTÁNY 



ECODOME IRODAHÁZ
[ FIT OUT ]

FELADAT: 
Az Ecodome Irodaház belső befejező munkálatainak el-
végzése, melynek során belsőépítészeti, épületgépészeti, 
épületvillamossági és tűzjelző-rendszer kiépítési munká-
kat végeztünk. Az épület nevében lévő ECO szó egyszer-
re utal a gazdaságos (ECOnomic) és a környezettudatos 

(ECOfrendly) működésre.

ADATOK: 
Alapterület: 1200 m2

Kivitelezési időszak: 2018. szeptember – október

MEGBÍZÓ: REDWOOD REAL ESTATE HOLDING

1016 BUDAPEST, MÉSZÁROS U. 13 – PÁLYA U. 2B



ECODOME IRODAHÁZ

1016 BUDAPEST, MÉSZÁROS U. 13 – PÁLYA U. 2B 
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