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A Globusbau 2007 májustól működő új weblapjának feltöltés alatt lévő
(tervezett) témái és szerkezete
A Tisztelt látogatók ezt az oldalt csak a tervezett a témaszerkezet, a reklámanyagaink
piramis rendszerének a megismerése céljából nyithatják meg, amely bemutatja az új
négyszintes weblapunk tervezett felépítését. Az a főlap a reklámanyagunk fatörzs rendszerű
szerkezetét mutatja be, amelyből leágaznak az egyszámjegyű, még vastag főágak, az
ismertető anyagok főcsoportjai. A főágaktól kétszámjegyű vékonyabb ágakon vezet az út a
harmadik szintet jelentő vékonyabb ágak felé. A vékony ágak végén a negyedik (jelenleg a)
legkülső szinten, a PDF-ben olvasható, letölthető ismertetőinket, a szerveződésünk
vállalkozási struktúráját bemutató reklámfánk, jelenlegi legkülső szinjén lévő leveleit
találhatják. A most olvasott, csak tájékoztató célú lapról azonban még nem lehet átlépni az
anyagokra, ez csak egy ismertető, de a negyedik szintig lévő reklámanyagok főcímeit és
szerkezeti rendszerét bemutatva a kereső lehetővé teszi, hogy a keresett információs
levélhez rövid úton elérjen az érdeklődő. Mivel a lap élettel és információval feltöltése egy
időigényes, és az állandó karbantartási igény miatt soha véget nem érő feladat, ezért a
Tisztelt látogatók türelmét kérem, a feltöltés és az anyagok javítása folyamatban van.
A cégünk segítésnek veszi, és előre megköszöni a látogatók által észlelt hibák, és az
esetleges ellentmondások, zavarok visszajelzését !

1.A HUMÁN rész anyagai:

Globusbau Kft.
Weblap nyitólap:
Ez az információs bejárat,
a főkapu !

HUMÁN könyvismertetők:
0 infó csoport. Ez csak kapcsoló gomb, vagy rögtön az átlépési linkcím megjelenik a bejövő oldalon
01 Bevezető oldal: A teljes anyagokat megtalálod www.moetrius.hu weblapon. Klikkel rálépési lehetőség
02 anyag. Könyvismertetők Aspektus 0-től 24-ig. Jelenleg egyenként. A könyvek a moetrius.hu weblapon
olvashatók, innen letölthetők.

2. Az elérhetőség, térkép anyagai:
101 Elérhetőség: 101 Üzenet a cégnek!
102 Elérhetőség: Térkép, Magyarország és a három megye bejelölt fő működési terület, Pécs térkép és részlet
Bejelölve a cég telephelye

3 A honlap-térkép, weblap szerkezet
A főlapról megnyitható webtérkép, a weblapon található anyagok egymáshoz viszonyított szerkezeti, és
összefüggési rendszerét mutatja be, 103 anyag Htlm-ben és 104 anyag PDF-es tájékoztató anyag, jelenleg ezt
olvassa !

4 A rólunk gomb 2. szintű anyagai:
11-es számú anyag A weboldal célja:
12 es anyag Gazdálkodás és etika
13-as anyag Előzmények, kezdet, Vállalkozási történelem

14. számú anyag: Rólunk: A cég bemutatása: A jelen és a célok, a jövő
15 ös anyag Tevékenységi kör, általános ismertető HTLM szöveges anyag a keresőknek
16-os anyag Képek a cégről
17-es anyag Képek a dolgozókról, szakmai területek feltüntetésével, témafelelős
18-as anyag: vegyes képek a vállalkozás néhány termékeinkről és szolgáltatásairól. A többit a
termékismertetőknél lehet megnyitni.
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5 A főlap közepén elhelyezett ovál gombra lépve, a vállalkozás információs előcsarnokában
megnyithatók az alábbi főanyagok: A termékek az 5-ös, a szolgáltatások a 6-os, a kereskedelem 7-es ,
az Információk 8-as, és az extrák, akciók és kiemelt kínálatok 9-es főcsoportban találhatók.
Tevékenységeink:
termékek, szolgáltatások,
kereskedelem,
információk és
extrák, akciók

5 Termékek:
51 Polikarbonát alapanyagú termékek, és fényáteresztő szerkezetek
510 polikarbonátok és kiegészítők nagykereskedelmi és viszonteladói lehetőségei (partneri kedvezmények)
511 Kupolák és dongaszerkezetek,
512 Motorcsónak szélvédők, egy irányba hajlított átlátszó fix nyílászárók üvegezése tömör polikarbonáttal
513 medencefedések:
514 Előtetők, ajtóvédők polikarbonátból,
515 Térelválasztók, zuhanyfalak
516 hőszigetelő üveget helyettesítő kamrazárt polikarbonát lapok
517 Műanyag Hullám és trapézlemez szerkezetek és fedések
518 Állatkijárók: 518-as infós cs. Lengőajtók, hőszigetelt állatházak
519 Egyéb polikarbonát anyagú termékek
52- plexitermékek,
520 plexi nagykereskedelmi és partneri lehetőségek
521 Lemezek,
522 csövek,
523 rudak
524 plexi Kupolák
525 hajlított plexi termékek
526 Áruházi kiegészítők plexiből, áruelválasztó falak , polcok árutárolók,
527 pénztári kiegészítők, nyitható ablakok, beszélőnyílások
528 összetett és reklám plexitermékek
529 egyéb plexitermékek

53 Üveg főanyagú termékek
530 float síküvegek,
531 anyagában színezett, reflexiós, felületi bevonatos üvegek
532 katedrál jellegű és ornament üvegek,
533 laminált és biztonsági üvegek,
534 hőálló 300 C fokig, és 1000 C fokig tűzálló kandalló és kerámia üvegek
535 Üveg térelválasztók, 5352 tárgyaló ablakok és nyílással rendelkező, nyitható pénztárablak üvegek,
536 üvegkorlátok, korlát üvegek 5362 Üvegszekrények,
537 Keretes üvegtárlók 5371 üveg árubemutató dobozok, vitrinek 5372
538 Üvegpolcok és tartozékok
539 egyéb üvegalapú termékek, öntött üvegek, üvegtéglák Kopilit üvegek stb.

54 üveg termékek
541 Járható üvegek, Üvegjárdák, járható bevilágítók, pl. angol aknák fölé
542 Üveglépcsők, többrétegű üveglaminációk
543 Golyó és átdobás-gátló üvegek, fokozott védelemmel rendelkező biztonsági üvegek
544 egyedi üveg zuhanyfalak és alkatrészeik
545 Ragasztott üvegszerkezetek
546 Hajlított, rogyasztott, olvasztott üvegszerkezetek
547 Összetett üvegszerkezetek, keretes és keret nélküli üveg főalapú üvegszerkezetek,
548 Hő és hangszigetelő üveg szerkezetek

549 egyéb üveges kiegészítők
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55 Tükör termékek
550 Laptükör és késztükör nagykereskedelmi értékesítés
551 Tükör tolóajtós beépített szekrények, eltolható térhatároló falak, öltözőszekrény ajtók tükörfalak,
552 Tükörcsempék vásárlási és rendelési lehetőségei,
553 Késztükrök, alakos tükrök,
554 lopás-gátló, áruvédő tükrök, 5542 Egy irányból átlátható Detektív tükrök 5543 Közúti kereszteződési
tükrök
555 Visszapillantó tükrök és tükör betétek, kozmetikai, nagyító, domború tükrök
556 Különleges tükrök, dísztükrök, antik és színes tükrök, és ezekből készíthető dekorációs tükörfalak
557 Fazettázott tükrök, alakos és egyedi összetett, díszített tükrök
558 Tükör kiegészítők és szerelvények
559 Egyéb tükörtermékek

56 Alumínium profilok, Kiállítási és Installációs D modul, és egyéb installációs
rendszer
561 D modul rendszer + sarok
562 kiállítási installációk, kiegészítők
563 Fath szerelvények és kiegészítők
564 kerítés építő BLECH kerítés és díszítő elemek
565 Standart, járatos aluprofilok
537 Különleges aluprofilok
538 alumínium szerelvények
569 egyéb alu kiegészítők

57 Napenergia hasznosítók, árnyékoló, rovar és huzat-gátló rendszerek
571 Sollar vízmelegítők, napozó többfunkciós vízmelegítők, Vízmelegítő napszőnyeg
572 energia-befogó felületek, absorber tetők,
573 Napház-árnyékoló - bevilágító rendszerek
574 Napelemek, fénycellák
575 Szúnyogháló megoldások és keretek méretre
576 Lián Dzsungelfüggöny rovar és huzat-gátló vásárlási, megrendelési lehetőségei
577 Elektromos Energia termelők 5771 Légmagos energia hasznosító 5772 Tulipán energia koncentrátor
578 Piezzo kapcsolók, jeladók és erősítők
579 egyéb természetes energia hasznosítását segítő kiegészítők és információk

58 as Fém – műanyag főanyagú összetettebb termékek, tartószerkezetek:
581 Előtető és ajtóvédő tartószerkezetek, merevítők és szélfogók
582 Hullám és trapézlemez tartószerkezetek
583 Egyenes és Hajlított fém tartószerkezetek polikarbonát fedésekhez fából, és fémből,
584 Drótbetétes és biztonsági üveg tartószerkezetek, 5841 meglévő tartószerkezetek átalakítása üveg, vagy
műanyag síkfedés alá
585 Korlát tartószerkezetek és kiegészítők
586 Egyedi Tartószerkezetek
587 Egyedi rácsok, díszrácsok és biztonsági rácsok
588 Kerítés építés tartószerkezetei, oszlopok, hosszfutók, és komplett fémkerítések készítése
589 Egyéb fém termékek

59 Reklám szerkezetek, forgó és átvilágítható reklámhordozók stb. 59-es infós csoport.
591 Fix reklám felületű útmellé, települések mellé kihelyezhető polikarbonát lengőtáblák beton talppal,
592 Kinyitható A Megállító táblák
593Forgó S reklám tartók
594 Átvilágítható reklám szerkezetek
595 Egyszerű reklámhordozó felületek:
596 Feliratozható reklámalapok 5961 Habosított 5962 és átvilágítható műanyag lemezek méretre vágva,
eligazító táblák igényre feliratozva is 5963
597 Egyedi, figyelemfelhívó, a környezetből kirívó, feltűnő reklám szerkezetek
598 Reklám hoz tartozó szolgáltatások, kihelyezések, karbantartás, kosarasgép stb.
599 Egyéb reklám szerkezetek és kiegészítők
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6 Szolgáltatások:
61 Üveges szolgáltatás és tevékenység
610 üveges szolgáltatási ismertető, kiszállás, felmérés, megrendelés,
611 Üveg és tükör megmunkálások élcsiszolás, élpolírozás, Zámolás, fazettázás, gravírozás, fúrás, süllyesztés
Fazettázott üvegek készítése, Gravírozott üvegek
612 Hőkezelt üvegek, edzett, Hajlított, rogyasztott, összeolvasztott üvegek, üveg kompozíciók
613 Bútorüvegek készítése, 6132 Edzett biztonsági bútor üvegek, 6133 Zuhany és térelválasztó üvegek
készítése, beépítése, Asztallapok, polcok Egyedi savazott, mattított vagy/és díszített üveglapok
Homokfújással, savazással mattított, mintázott, díszített üveglapok
614 Erkélyüvegezés, lakossági üvegezés, üvegkorlátok és korlát üvegek készítése, biztonsági üvegből is
615 Hűtőpult üvegek, plexik készítése, egyedi összetett, ragasztott, szerelt üvegszerkezetek készítése,
616 Hőszigetelő és fokozottan hőálló kandalló üvegek készítése, cseréje, pótlása,
617 Üvegtetők, járható üvegfelületek, akváriumok, florráriumok készítése, javítása, pótlása,
618 Sík autóüvegek ideiglenes pótlása rag biztonsági, üveggel, plexivel, polikarbonát lappal
619 Egyéb üveges tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások

62 Tükrökhöz kapcsolódó szolgáltatások:
621 Tükörlapok méretre vágása, élcsiszolása, egyedi megoldások készítése
622 Egyedi méretű tükörcsempék készítése, Csempébe építhető, falba sűlyesztett tükrök készítése beépítése,
Tükörfűtések
623 Dísztükrök, és dísztükör felületek készítése, Festett tükrök, tükörfestés
624 Tükörburkolás, nagyobb felületekre, falakra, oszlopokra, tánc, sport és egyéb célokra,
625 Tánc és edzőtükör felületek
626 Félig átlátható detektív tükrök, tükörfalak készítése, beépítése
627 Egyedi, sík és domború visszapillantó tükrök és tükör betétek készítése, beépítése
628 Tükrök, felmérése, tervezése kiszállítása, felszerelése,
629 Egyedi, extra exkluzív, és egyéb tükörkészítési megoldások, mozaik tükrök

63 Bérbeadási tevékenység:
631 Kosarasgép bérbeadása,
632 Kosaras-gépes szolgáltatás 6321.os magasban végzett munkák, 12 m-ig szolgáltatás, faágvágás, csatorna,
homlokzat javítás, szerelések, az életet zavaró túl nagy fák környezetet kímélő kivágása, (fentről lefelé)
633 Létraállvány bérbeadás lehetőségei és feltételei
634 Utánfutó bérbeadása,
635 Kisteherató duplafülkés Kia, 6 fős, alkalmi bérbeadása, és 7m-es szállítóállvány kölcsönvételei lehetőségei,
636 Építőipari eszközök kölcsönzése és bérbeadása,
637 Kézi szerszámgépek és termelést segítő kiegészítő eszközök bérbeadása
638 Bérbeadáshoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásaink:
639 egyéb eszköz bérbeadás, kölcsönzés

64 Felületkezelés:
641 Porfestés, szinterezés
642 színes horganyzás, krómozás, nikkelezés, fényesítés, polírozás
643 Fémszerkezetek hagyományos, többrétegű felületkezelése Festőmunkák:
644 Oldószeres felületkezelés, szórásos festés
645 Faimpregnálás, mélykezelés, felületkezelés, lenolajos és egyéb pácolás, színezés, lakkozás
646 Fal és betonfestési eljárások, homlokzatfestések, hőszigetelések,
647 Grafitik, zavaró festések eltávolítása, homokszórás, rátakarás, felülfedés módszerekkel
648 patinázás, savazás, oxidok eltávolítása, fényesítés, polírozás,
649 egyéb felületkezelés

65 Műszaki megoldások, ajánlások, műszaki tervek és árajánlatok készítése
650 probléma megoldás, ötletbörze, tanácsadás, az egyedi elképzelések műszaki megoldásig segítése
651 egyedi igényekre megoldási javaslatkészítés 6511, 100 eFt rendelési értékig, 6512 500 eFt rendelési
értékig, 500 eFt feletti rendelési értéknél
652 Felmérés, helyszíni méretvétel
653 Kiszállítás, beépítés
654 Nálunk vásárolt anyagok méretre vágása, idegenben vásárol anyagok méretre vágása megmunkálása
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66 Plexi alkalmazáshoz és forgalmazáshoz kapcsolódó szolgáltatások
661 a megoldási igény, a probléma megoldására megismerés, elképzelés és javaslat kidolgozása
662 Egyedi igények beszerzése, felkutatása, készítése
663 Plexi reklámfelületek, kiegészítő, átlátható felületek javaslatok készítése
664 vágódeszkák, sík járműablakok, tükör plexik,
645 mélynyomott és vákuumformázott, színes és színtelen plexi feldolgozás
646 Plexi élhajlítás, lemezívesítés, élcsiszolás, gyalulás, polírozás
647 Plexi és egyéb befogók, nyílások üvegezése, kiegészítők forgalmazása, felszereléssel is
649 egyéb plexitermékekhez kapcsolódó szolgáltatás

67 Polikarbonát rendszerekhez tartozó szolgáltatások
671 Felmérés, helyszíni szemle, méretvétel, fényképkészítés,
672 Egyedi megoldási javaslat készítése, nagyságrendi előzetes ingyenes, hozzávetőleges, 6721Konkrét
műszaki megoldás megtervezése, a kivitelezéshez szükséges részletek kidolgozása
673 Szerkezetépítés a műhelyben és a helyszínen
674 Egyedi polikarbonát szerkezetek, igények megvalósítása
675 Polikarbonátokból tervezés, szerkezet építés
676 Polikarbonát felülvilágítók és dongaszerkezetek beépítése
679 egyéb polikarbonát szerkezetekkel kapcsolatos szolgáltatás,

68 Fém termékekhez és szerkezetekhez kapcsolódó szolgáltatások
681 Acél és vas anyagok méretre vágása, hegesztett szerkezetek készítése, felületkezelése
682 Horganyzott termékek, csatornák készítése, színes felület bevonat, galvanikus horganyzás 2,3 m-ig
683 Színesfémek, réz, czink anyagok méretre vágott értékesítése, felületkezelés, krómozás, nikkelezés
684 Alumínium termékek forgalmazása, szálban és méretre rendelve, szerkezetek készítése, szerelése
685 Egyedi öntött Zamak és alumínium termékek készítése, szilikon formakészítéssel, forgácsolással is
686 Egyedi összetett, többalkotós anyagú szerkezetek, fém-üveg, fém- műanyag, fém – fa- üveg- műanyag
687 Egyedi fém szerelvények, kapcsoló és rögzítő elemek készítése, forgalmazása
688 egyedi fémszerkezetek készítése, tervezéstől a kivitelezésig, összetett szerkezetek is
689 Egyéb fémfeldolgozás, és ezekhez kapcsolódó szolgáltatások

69 Fa termékekhez és forgalmazott fa főanyagokhoz kapcsolódó szolgáltatásaink
691 fűrészelt faanyagok darabolása, méretre vágott értékesítése
692 Gyalult, csiszolt fa alapanyagú termékek méretre vágása, élzárása, felületkezelés,
693 Fatáblák, falemezek értékesítése méretre vágva is, Bútorlap, pozdorja, OSB, farostlemez
694 Gombaölés, színezés, pácolás, felületkezelés
695 Fa félkész és késztermékek összetett termékekké építése, kerítés elemek, kerítések, árnyékolók, pergolák
696 Összetett fa-üveg, fa-műanyag, fa és fém, fa –fa és fa szerkezetek és laminációk készítéséhez kapcsolódó
697 Egyéb kiegészítő egyedi fatermékek készítése, méretre vágása, nagyra nőtt és veszélyes fák kivágása
698 Beépített homlokzati faszerkezetek utólagos javítása, felület kezelése max 14 m magasságig
699 Egyéb fa félkészanyagokhoz és általunk készített fatermékekhez kapcsolódó szolgáltatások

7 Kereskedelem:
71 Barkács és lakásfelszerelés jellegű anyagok forgalmazása:
710 összetett idegen gyártású közvetített termékek, utánfutók stb. forgalmazása
711 Falécek, deszkák, szegélylécek, stafnik, üvegező lécek, díszlécek, fa tartó szerkezetek,
712 Lakásfelszerelések és kiegészítők,
713 Öntapadók, ütközők, ragasztó, végzáró, tömítő és fektető szalagok
714 Vasalatok, bútor szerelvények, üveg szerelvények, üvegrögzítők
715 Zárak, Lakatok, reteszek üvegajtókhoz is,
716 Plexivásárlási lehetőségek, táblában és méretre vágva is, lemezek, rudak, csövek, kiegészítők,
717 Polikarbonátok és kiegészítőik, táblában, és méretre vágva, vagy befoglaló méretben,
718 Hullámlemezek és kiegészítőik, rögzítők, csavarok és alátétek is,
719 Kötőelemek, szilikonok, tömítők, ragasztók és egyéb kiegészítők
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72 Fémprofilok kiskereskedelmi forgalmazása szálban és méretre vágva
721 Alumínium általános és különleges célú profilok, kerítés elemek
722 Saválló és rozsdamentes profilok, szerelvények méretre vágva,
723 Korlát szerkezetek, szerelvények, korlátelemek, kiegészítők, üveg – fém – fa kombinációk.
724 sárga és vörösréz fémek, félkész termékek rendelhetők
725 Alumínium öntött egyedi termékek rendelhetők
726 Fémprofilokhoz, korlátokhoz kiegészítők, befogók, díszítő és mezőelemek is rendelhetők
727 Hagyományos járatos fémtermékek vásárlási és rendelési lehetőségei, zártszelvények, csövek, lapos és
gömbacélok, idomacélok.
728 Fém kereskedelmet kiegészítő piaci szolgáltatások
729 Egyéb fém főalkotójú termékek forgalmazása

73 Kötőelemek és kiegészítők forgalmazása
731 Csavarok, tiplik, dűbelek
732 Szegek, szegecsek, ácsolathoz kötőelemek, talp és szeglemezek,
733 különleges kötőelemek, szegecsanyák, kárpitos és díszszegek
734 Üvegrögzítők, kapcsoló elemek, polctartók, bútorösszehúzók, és összekapcsoló elemek
735 bilincsek, rögzítő elemek, szerelvények
736 tartószerkezetek, konzolok, mágneses rögzítők, mágneses tömítők, mágnesek, mágneses szalagok
739 egyéb kötőelemek

74 Habosított műanyag lemezek kiskereskedelmi értékesítése, táblában és méretre vágva
741 Weisz 24 mm vastag habosított, integrált táblák
742 Forex, Ongrodúr, Weka stb habosított fehér könnyű lemezek
743 egyéb habosított lemezek és habok
744 Habszalagok, tömítések és fektetők
745 zártcellás polifoam tipúsú hablemezek, hőtükrök,
746 Habosított építőipari anyagok, habbetonok, polisztirol betonok, hőszigetelő vakoló keverékek
747 Hőre habosodó, hőszigetelő felületkezelők, hő és tűzvédelmi festékek
748 Habszigetelések, födém és üregkitöltések, helyszínen habosított hő és hangszigetelések
749 PUR habok, kétkomponensű poliuretán keverékek, műgyanták

75 Műanyag tömör és üregkamrás polikarbonát lemezek forgalmazása táblákban és méretre vágva
751 Polikarbonát tömör lemezek,
752 Üregkamrás polikarbonát lemezek
753 plexi tömör táblában és méretre vágott lemezek
734 Üregkamrás plexiglas termékek,
735 poliészter hullám és trapéz lemezek
736 PVC síklemezek, hullám és trapézlemezek, fedett lemezek, Ondex,
737 Polikarbonát és plexi hullámlemezek, trapéz lemezek,
738 Műanyag élprofilok, élvédők és kiegészítők
739 Egyéb műanyag alapú lemezek megrendeléses forgalmazása

76 Ipari műanyagok
761 Műanyag határoló falak anyagai műanyag kopilit ,,üvegek,,
762 műanyag dongaszerkezetek
763 Esztergályozható műanyagok, rudak, tömbök
764 Hús vágólapok, teflonok, hegeszthető PVC lapok

77 Fatermékek:
771 Fűrészelt áruk, alapanyagok, félkész nyersanyagok fából
772 Barkács jellegű faáruk, fatiplik, fagombok, fa rudak
773 Gyalult fatermékek, standart lécek, stafnik és tartószerkezetek
774 Alakos lécek élzárók, szegőlécek, polctartók
775 Fakezelő szerek, pácok, lakkok, ragasztók, színezők, beeresztők gombaölők
776 Kerítés elemek, mezőelemek fából, alumíniumból, műanyagból,
777 Falemezek, OSB lemezek méretre, farost lemezek, rétegelt lemezek bútorlapok egyedi méretre is
778 fa szerszámnyelek
779 Egyedi egyéb fatermékek

78 Kereskedelmi Specialitásaink, különlegességek, extrák, egyedi termékeink,
781 elem nélkül világító zseblámpa,
782 excenter és ékes szorítók,
783 Üveg összekapcsoló elemek, műanyag-üveg összekapcsolók, fém-üveg összekapcsolók
784 Mágneses szélvédő lefagyást gátló fólia, autószereléshez, gépjárművet védő mágneses takarók,
794 Különleges dolgokhoz kapcsolódó Megrendelési információik
795 Vegyi Kézmelegítők, téli, hideg kirándulásokhoz,

79 Kereskedelmi akciók, árengedmények, maradék anyagok
791 Üveg és tükör anyagok maradékainak a megvásárlási lehetőségei
792 plexi és polikarbonát maradékok vásárlási lehetőségek
794 egyéb maradék anyagok vásárlási lehetőségei
794 –tól alkalmilag feltett tájékoztató anyagok amelyek a készlet erejéig szóló akciók, leértékelések

8 Információs anyagok:
80 Általános információk 801 Általános tájékoztató 802 Ajánlatkérési és megrendelési információk
81 Árinformációk, fizetési elvárások, lehetőségek és feltételek
82 Kapcsolódó webanyagok, likcímek, bannercsere:
83 Az ügyfeleink problémáit csökkentendő segítő információs anyagok, hasznos észrevételek,
84 megjegyzések és tapasztalati jó tanácsok, szakcikkek
85 Anyag és termékismertető információk
86 Tervezési segédletek, Alkalmazási információk
87 Garancia és jótállási információk:
88 Általános szerződési feltételeink tájékoztató anyag
89 Egyéb vállalkozási információk

9 Extrák, különlegességek, termék akciók és kiemelt kínálatok
91 Mágnesek, 911 mágnesek megrendelési lehetőségek, feltételek
92 Rugók 921 Rugók megrendelési lehetőségek, feltételek
93 Víziszánkó gyártáshoz befektető és szerszámgyártó keresés,
94 Vizicsúszka meghajtással
95 Ötlet információ bázis, www.ötletem-van.hu
96 monopol jellegű, egyedi termékek, partnerek kereséses közvetítése
97 utánfutó értékesítés,
98 gondorvos, www.gondorvos.hu problémagyűjtő és egymásnak segítési lehetőséget biztosító
kölcsönható felület
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