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A Vállalkozásról és a jellemző tevékenységeinkről Cégismertető     

 

 

A GLOBUSBAU Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társaság. Rövid nevén Globusbau Kft. Pécs 7630 Zsolnay u. 25 

A cégalapítás időpontja: 1994.05.04 közösségi adószám: HU11011657 

 

A Vállalkozás főbb tevékenységeinek a bejegyzett lehetőségei: 

 Épületács és asztalos-ipari termékek, fa főanyagú tartószerkezetek gyártása, 

szerelése, főleg polikarbonát lemezek alá, előtér és ajtóvédők, szélfogók és 

előtetők, felülvilágítók és bevilágítók és ezekből készülő tetőszerkezetek 
 

 Fa, építőanyag és szaninter kereskedelem, feldolgozás, szolgáltatás, favázak és 

tartószerkezetek tervezése, készítése 

 Vasáru és fém kiskereskedelem, zártszelvények, aluprofilok, inox termékek 

méretre vágva is, ezekből egyedi fém tartószerkezetek készítése, alumínium és 

inox és rozsdamentes anyagokból egyedi szerkezetek készítése hegesztéssel, 
 

 Iparcikk jellegű vegyes kiskereskedelem, speciális barkácsbolt működtetése 

 Nemfémek és recirkulációs anyagok visszanyerése hulladékból,  

 Padló és falburkolás, lapozás, csempézés, szakipari munkákkal, 
 

 Üveg, főleg síküveg alkalmazása, feldolgozása, üveghajlítás, meleg-domborítás, 

edzett és laminált biztonsági üvegek és ezekből épített szerkezetek alkalmazása, 

műszaki tervezéssel, beépítéssel. Üvegkorlátok, korlát üvegek, tustér határolók, 

edzett üvegajtók és kiegészítő inox szerelvények, üveg szerkezetek készítése, 

akváriumok, terráriumok, florráriumok, glasváriumok és egyedi konyhapult 

üvegek tervezése, készítése, Az üveg feldolgozás és lakossági üvegezés. Járható 

üvegezések, angol aknák, üveglépcsők, üveg tolóajtó rendszerek készítése.  
 

 Fényáteresztő, főleg Plexi (akril), polikarbonát, Poliészter műanyag lemezek 

forgalmazása, ezekből szerkezetek készítése, tartószerkezet tervezéssel, helyszíni 

adaptálással, különösen előtetők, felülvilágítók, teraszfedések, jégverésálló 

hullámlemezfedések, szélfogók, pince és alagsor lejárók, bevilágító és 

felülvilágító aknák, járható átlátható felületek, motorkerékpár szélvédők készítése, 

a jellemzően fényáteresztő anyagok méretre vágott, vagy beépítésre előkészített 

forgalmazása, beépítése, Plexi csövek, rudak, zsanérok és kiegészítő szerkezeti 

elemek, kapcsolódó lakatos, bádogos és helyszíni szerelő munkák. 
 

 Festés és üvegezés szolgáltatásai és ezen anyagok kiskereskedelme 

 Egyéb szárazföldi jármű, pontosabban fék nélküli könnyű utánfutók 

kölcsönzése 

 Ingatlan értékbecslés, kezelés, bérbeadás, ingatlan karbantartás és üzemeltetés 

 Műszaki kutatás, fejlesztés, szabadalmaztatás és projekt menedzselés 
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A cég jegyzett tőkéje: 3 millió. Ft. 

Képviseletre, aláírásra jogosultak: Rimán Erzsébet ügyvezető,  

Kapusiné, Vén Zsuzsanna, Rimán Erzsébet és Vén László 

Kamarai Tagság: Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara 11011657-202 

A cég statisztikai számjele: 11011657-4510-113-02 

A cég adószáma: 11011657-2-02 

Pénzforgalmi jelzőszám: 10102440-32901508- 

Pénzintézet: OTP: Megyei Igazgatóság Baranya 7621 Pécs Rákóczi u. 44 

A cég irányítása közvetlen befolyású 

Cégjegyzés: Baranya Megyei Cégbíróság, Pécs Rákóczi u. 3 

 

 

A Vállalkozásról       

 

A Globusbau tulajdonosa a Vén László, és társa Rimán Erzsébet, és a 

gyermekeik, Kapusiné Vén Zsuzsanna, Vén Máté Mátyás, Vén Kata, és Vén Dániel. 

 

A tulajdonos a vállalkozást 1984-ben, kezdte előszobafal és kisbútor készítő egyéni 

vállalkozóként, amelyben egyedi kisbútorok gyártását és fejlesztését végeztük. 

Az egyéni cégből fejlődött ki előbb a Vén László ec.  majd a Baranya Megyei 

Cégbíróságon is bejegyzett Globusbau Korlátolt Felelősségű Társaság.  

A cég a szolgáltató tevékenységeit a PÉCSIGLAS  és Balokány Barkácsbolt néven, 

az Építéssel és az ingatlannal fejlesztéssel kapcsolatos, a gyártási és a koordinációs 

tevékenységeket a Globusbau KFT. míg az Ingatlanforgalmazás és közvetítés és 

értékbecslés jellegű tevékenységeket a KAPOCS Közvetítő néven működteti. 

A vállalkozás székhelye:  

Magyarország, Déli régió Baranya Megye,  Pécs Zsolnay u. 25   T. 72 33-33-66  

Webcím: www.pecsiglas.hu e-mail: info@pecsiglas.hu Telephely: Pécs Pipacs u. 

 

 

A vállalkozás 2000-ben tért át, a - korábban csak a megélhetést biztosító 

működtetésből, az átgondolt, - tervszerűen fejleszthető, profitorientált, - tudatos 

vállalkozási tevékenységre. E váltás következménye a kellő különbséggel rendelkező 

hozam szemléletű szolgáltatásokra és termékforgalmazásra áttérés, és a helyi 

beszűkült vásárlóerejű piacról a nyitás a régiós és a külpiacok felé. Ez termelő 

tevékenység kialakulásához vezetett.  

 

A cég több szabadalommal és 10-nél több szabadalmaztatható új eljárással, fejlesztési 

projekttel rendelkezik és értékesítésre váró piacképes Know-hau (eljárások) 

rendszergazdája, amelyek kifejlesztéséhez, és a későbbi értékesítéséhez befektetésben 

érdekelt partnereket és beruházó társat keres. 

- *   - 

Kérésre bővebb információt küldünk. 

 

http://www.pecsiglas.hu/
mailto:info@pecsiglas.hu
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A vállalkozási ágak főbb tevékenységeinek a leírása 

 

1. PÉCSIGLAS, a fényszerkezet-építő és szolgáltató vállalkozási ág: 
 

A PÉCSIGLAS, elsősorban régiós szolgáltatásra, Fényáteresztő anyagok és 

szerkezetek készítésére, forgalmazására és alkalmazására szakosodott vállalkozási ág. 

Az egyik fő tevékenység az üvegezés, és a síküvegek, sík és domború tükrök 

feldolgozásához kapcsolódó szolgáltató, és termék készítő tevékenység. A 

kereskedelmi és szolgáltató termékkör másik főága a fényáteresztő műanyag 

lemezek, Plexik és polikarbonátok, polisztirol sík és hullámlemezek forgalmazása, 

méretre vágva, alakítva, más fém, fa és inox kiegészítőkkel kombinált, jellemzően 

egyedi termékek készítése és beépítése. A szolgáltatási és termékkörünkbe tartozó, a 

piacon kész megoldást nem találó egyedi igényekre, probléma megoldást, tervezést, 

kivitelezést és a zavarok megszűntetésére együttműködést vállalunk! 

 

Az alábbi tevékenységek tartoznak a Pécsiglas vállalkozási ág alá: 

Síküveg és síktükör feldolgozás, beépítés, megmunkálás és Üveges szolgáltatás, 

amelyhez tartozóan, portálüvegezés, hőszigetelő, drótbetétes, laminált, Ornament 

jellegű katedrál és reflexiós üvegek méretre vágása, beépítése és készítése mellett, fa 

és fémszerkezeti kiegészítő munkákat is vállalunk. 

 

A tevékenységünk kiterjed: Síküveg szabásra, él-csiszolásra, fazettázásra, hajlításra, 

üvegeken mintát létrehozó, mattító homokfúvásra, és sokféle egyedi tükör és 

visszapillantó tükörbetétek, lopást gátló domború, áruvédő és detektív (egy irányból 

átlátható) tükrök készítésére, valamint fazettázott tükrök, tükörfalak és tükörcsempék 

forgalmazására, beépítésére. Foglalkozunk képkeretezéssel, és 800 C-ig hőálló 

ROBAX kerámiaüvegből, méretre vágott kandalló és tűztérhatároló hőállóüvegek 

értékesítésére. 

 

Készítünk hő és hangszigetelő, 2, 3 éa 4 rétegű, valamint biztonsági és járható 

felületű, többrétegű laminált üvegeket, keret nélküli üvegszerkezeteket, üvegfalakat, 

beépítünk edzett és golyóálló, áttörésálló fokozott biztonsági üvegeket és hozzá 

kapcsolható Dorma, Sevax, Colcom, (olasz) és GO Taiwani üvegszerelvényeket is 

forgalmazzuk. 

 

Gyártunk üvegből hajlított és domborított kazettákat, akváriumokat, üvegpolc-

rendszereket, tartókat és florráriumokat, nagyméretű üvegszekrényeket, kiállító és 

árubemutató vitrineket és üvegtárlókat. UV ragasztással különlegesen erős 

üvegkötéseket és üvegszerkezeteket, üveg lépcsőket és járható járdákat is gyártunk. 

 

Készítünk egyedi zuhanyfalakat és szociális helységekbe kabinokat, 

térelválasztókat habosított és műanyaglemezekből, polikarbonát lemezből, akril és 

biztonsági üvegezéssel is. 

Az üveges tevékenységet segíti a díszítő és dekorációs homokfúvás szolgáltatásunk, 

amely kiegészítéseként, S forgó és átvilágítható reklámhordozókat gyártunk. 
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A PÉCSIGLAS forgalmaz és alkalmaz Plexi (Akril) PMMA és Polikarbonát 

(makrolon, lexán) sík, tömör és üregkamrás táblás fényáteresztő lemezeket, 

amelyekből átvilágítható egyedi reklámszerkezeteket, egyedi gyártású dekorációs és 

reklámcélú plexi buborékoszlopokat, falakat, és felülvilágítókat, előtetőket készít és 

beépít. 

 

Hőre lágyuló lemezek él és íves hajlítását is vállaljuk 1.2m él-hosszúság alatt! 

A tevékenységeket az üveges műhelyen kívül a lakatos és asztalos műhely segíti, 

amely az üveges szolgáltatással, a Dél Dunántúli régióban a legteljesebb 

fényszerkezet-építő szolgáltatási lehetőséget kínálja. 

 

A PÉCSIGLAS fényszerkezet építési és kereskedelmi tevékenységét segíti a 

Balokány speciális barkácsbolt, amely a szakipari szolgáltatások anyagainak és 

kiegészítőinek a forgalmazása mellett, kötőelem, festékárú, szerszám és szerelvény, 

háztartási kellék és lakás-kiegészítőket is kínál.  

A Barkácsboltunk a piac felé is nyitott, kereskedelmi raktárként működik, amely 

jellemzően a tevékenységünkhöz szükséges főanyagok és kapcsolódó kiegészítő, 

valamint speciális egyedi, termékek és kiegészítők forgalmazására szakosodott! Húzó 

és nyomó rugók, neodímium mágnesek, mágneses felfüggesztő elemek, tükör 

rögzítők és nagyon sok speciális, máshol nem, vagy csak nehezen beszerezhető 

kiegészítőt terméket és tartozékot kínálunk, főleg a működési területünkhöz, és az 

általunk forgalmazott anyagokhoz kapcsolódókat. 

Alumínium profilok, sík és trapézlemezek, Saválló inox anyagok és csavarok 

forgalmazás szálban és méretre vágva is, alkalmazása, korlátok, kapaszkodók saválló 

és rozsdamentes komplex fém – üveg termékek készítése, beépítése. 

 

 

 

2. A Globusbau Kft. az Építőipari tevékenységre, szakipari szolgáltatásokra és 

fejlesztésre elkülönített vállalkozási ág. 

A fő vállalkozási terület: Lakossági és szakipari szolgáltatás, ingatlan fenntartás és 

Eszköz bérbeadás: Utánfutó kölcsönzése és 12 m magasságig guruló létraállvány. Hő, 

tető és vízszigetelés, épületek kapilláris és talajvíz felszivárgás elleni utólagos 

védelme, utólagos falszigetelés, épület nedvesedéshez kapcsolódó tanácsadás és 

megoldási javaslat készítés. 

 

A Globusbauban alkalmazott kutatás-fejlesztéssel is foglalkozunk, amelynek a 

főterületei, az épület klímatizáláshoz kapcsolható fény és árnyékoló, légcserét és 

hőáramlást szabályozó rendszer, a környezeti energiák és a természetes 

energiaforrások racionális hasznosítási lehetőségei. 
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Szabadalmak és fejlesztési munkaterületek:  

(Szélhullám - piezzo generátor.) 

a. Az egyik fejlesztési területünk az egy és kétszintes lakóépületek, hő pára, fény és 

elnyelésre, leadásra és energiaszabályozásának az összehangolására irányuló 

automatikus fűtő, hűtő és árnyékoló-rendszer kidolgozása. 

b. Kutatási területünk lendületet és környezeti nyomást hasznosító, egyéb minőségű 

nekünk hasznosabban felhasználható energiává átalakító berendezések készítése, 

c. A jelenlegi fejlesztésünk a saját know How részeként új megoldású az abszorber-

energia befogó talajon, medencék közelében, tusolóként összeépíthető egyszerű 

abszorberek, előtető és tetőfedő célú hőelnyelők, vízmelegítő tető kollektorok 

készítése és alkalmazása, hőelnyelő és hő-leadó falak, felületek, új műszaki 

megoldású, forgórész nélküli szélmotorok gyártásának előkészítése. 

d. Új öt komponenses kompozit termékek gyártásának a kifejlesztésén dolgozunk, 

jellemzően a használtgumi recirkulációban visszanyert olcsó alapanyagok újra 

hasznosításával. A belőle készíthető termékek nagyon nagy ütközéscsillapítással 

bíró gumiszerű anyagok, elsősorban energia elnyelőként, ütés tompítóként 

alkalmazottak, de számos újszerű alkalmazási lehetőség tárulhat fel. Pl. 

Gyermekhinta! 

e. Kis teherbírású szilikátok és könnyűbetonos építőanyagok épületszerkezeti 

alkalmazását lehetővé tevő, előre gyártott építőelemek alkalmazására is alkalmas, 

a helyszíni élőmunkát jelentősen csökkentő Építési eljárási szabadalom. 

f. Üvegtörmelék aprítás és visszanyerés, hasznos alapanyaggá átalakítás, beton 

üvegkavics alapanyag, üveg festékpor alapanyag és más felhasználási lehetőségek 

feltárása. 

g. Lakossági síküveg visszagyűjtési és gazdaságosan szállítható rendszer kidolgozói 

vagyunk. 

 

1. Székhely és központi telephely: Magyarország, Dél-dunántúli régió. 7630 Pécs 

Zsolnay u 25.  Telefon: 36-72-33-33-66, 500 nm alapterületben két üzlet, Építőanyag 

és Barkácsáru kereskedés, és üveges szolgáltató szaküzlet, valamint az üveg-plexi 

feldolgozó szolgáltatás működik. 

 

Építő és karbantartó telephely,  Pécs belvárosában, a centrumtól 4 km-re található. 

4000 m2. infrastruktúrával, biztonsági rendszerrel ellátott ingatlan, amely építőipari 

és egyéb fejlesztéseinknek, könnyűbeton és építőelem gyártásnak,  lakatos, asztalos, 

plexihajlító, homokfúvó műhelynek és tevékenységnek, valamint polikarbonát és 

lemezraktárnak ad helyet. Ez a telephely a kísérleti fejlesztés helyszíne, ahol többféle 

eltérő megoldással készített, az építési szabadalmunk alapján készült habbeton előre 

gyártott elemes referencia (kísérleti) épület is található 

 

Ajánlatot csak konkrét megkeresésre és konkrét feladatra adunk. 

 

He nem kapunk kellő időt a bennünket problémákkal megkereső ügyfeleinktől, 

nem tudunk  vállalkozni a mindent azonnal félbehagyásra késztető feladatokra! 


