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Hôszigeteljen egyszer  
és mindenkorra!



Partnere  
a hôszigetelésben!

Szeged Simontornya Budapest, XI. kerület



A Graytherm homlokzati hôszigetelô rendszer gyártója, forgalmazója, a 100%-os magyar tulajdonban lévô 

Bayra System Kft. 2001-ben alakult. A 2004-ben bevezetett, védjegy oltalom alá vont Graymix termékek,  

többek között kiváló ár-érték arányuknak köszönhetôen, a bevezetés óta egyre nagyobb ismertségre tesznek 

szert mind a kereskedôk, mind a kivitelezôk és magánfelhasználók folyamatosan bôvülô körében. A Graymix 

márkanév alatt forgalmazott termékek a legkiválóbb hazai alapanyagokból, Magyarországon készülnek az elérhetô 

legmodernebb technológiák alkalmazásával és megfelelnek a legmagasabb elvárásoknak. 

A Bayra System Kft. központja Budapest  XIX. kerületében található, ahol körülbelül 1000m2-es puffer raktá-

runkkal és keverôüzemünkkel állunk szerzôdött kereskedô partnereink rendelkezésére.

A Bayra System Kft. az egész országra kiterjedô, több mint 150 kereskedôbôl álló viszonteladói hálózaton 

keresztül jut el a felhasználókig, egyéni vásárlóktól a nagyberuházások generál kivitelezôiig. A Bayra System 

Kft. kereskedelmi politikájában igyekszik kereskedôi számára, azok egyedi igényei szerint, a lehetô legjobb fel-

tételeket biztosítani, legyen szó multinacionális vállalatról, többtagú, országos hálózattal rendelkezô beszerzési 

társaságról vagy kis családi vállalkozásról. 

A Graytherm homlokzati hôszigetelô rendszer számtalan családi ház mellett több nagyberuházás homlokza-

tára is felkerült, a jövôben pedig egyre aktívabban kívánunk részt venni a lakosság széles köreinek érdekeit 

képviselô panelprogramban is.

További információért kérjük, látogassa meg honlapunkat a www.graymix.hu címen, vagy lépjen kapcsolatba 

munkatársainkkal a honlapon található elérhetôségek bármelyikén.
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Hôszigeteljen egyszer 
és mindenkorra…

Graytherm hôszigetelô 
rendszerrel!

Budapest, XIII. kerület Budapest, XIII. kerület Budapest, XIII. kerület



Mindannyian vágyunk arra, hogy szeretteink és saját magunk számára biztosíthassuk az otthon melegét. Ennek azonban 

nem csak érzelmi, hanem gyakorlati oldala is van: otthonunk hôháztartása az építéshez felhasznált anyagokon és a fûtési 

rendszeren túl lényegében a hôszigeteléstôl függ. 

Az utóbbi években rengetegen látták be az utólagos hôszigetelés fontosságát, az újépítésû házak legtöbbjét pedig már 

eleve homlokzati hôszigeteléssel építik meg. Nem csak az egyértelmû gazdaságossági megfontolás teszi ezt indokolttá, 

hanem a jogszabályi háttér elôírása, miszerint a lakóépületeknek (bizonyos feltételekkel, ld. 176/2008 (VI.30.) Kormány 

rendelet) rendelkezniük kell egy ún. energetikai tanúsítvánnyal, amely világosan megmutatja a lakás, épület energetikai 

tulajdonságait, tehát értékesítéskor jelentôs értékelôny jön létre egy megfelelôen hôszigetelt épület javára. 
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Budapest, XII. kerület
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A modern kor emberének egyik legfontosabb beruházása saját lakhelyének megfelelô kialakítása. Éppen ezért az egy-

re körültekintôbb és tájékozottabb lakástulajdonosok igyekszenek a befektetett pénzükért a lehetô legkomolyabb értéket 

megkapni, ahelyett hogy vállalnák annak kockázatát, hogy a különbözô gyártók legolcsóbb, egymással gyakran nem 

kompatibilis termékeit vásárolják meg házaikra. A megfelelô összetevôk kiválasztásával ugyanis a végeredmény nemcsak 

tetszetôs lesz, hanem minôségének köszönhetôen hosszú évtizedekre biztosítja majd otthonuk megfelelô hôháztartását, 

valamint jelentôs mértékben hozzájárul az épület értéktartásához.



77

A Graytherm homlokzati hôszigetelô rendszer, mely több éves piaci jelenlétének köszönhetôen több százezer négyzetmé-

teren gondoskodik otthonok ezreinek hôszigetelésérôl, a legkorszerûbb technológiai követelmények szerint készül és meg-

felel a legmagasabb elvárásoknak is. Alkotóelemei külön-külön is kiváló minôséget képviselnek, a gondosan összeállított 

rendszerhez pedig az Ön érdekében rendszergarancia is tartozik.

Az energiaárak jelenlegi, illetve várható szintje miatt célszerû minél vastagabb hôszigetelést választani, melynek összeállí-

tásában a Graytherm homlokzati hôszigetelô rendszerek forgalmazója, a Bayra System Kft. és kiterjedt kereskedôi hálózata 

örömmel segítenek. A Graytherm hôszigetelô rendszerek gazdag színvilágából és több felületi struktúrájából Ön is biztosan 

megtalálja majd azt a homlokzatot, melytôl már a lakótérbe való belépés elôtt is érezheti azt a fantasztikus érzést, melyet 

az otthon melege jelent. 

DebrecenBudapest, XIII. kerület
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Bayra System Kft.

1195 Budapest, Hofherr Albert u. 7.

Telefon: +36 1 248 00 85, fax: +36 1 248 00 86

www.graymix.hu


