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Sajtóközlemény – azonnali közlésre! 
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A BAUHAUS Maglódon nyitja meg 218. európai áruházát 
 
 
Maglódon nyílik Magyarország harmadik BAUHAUS szakáruháza. A 20 ezer 
négyzetméteres szakáruház a megszokott minőséget garantálja a vásárlóknak, akik több 
mint 120 ezer termék közül válogathatnak. 
 
A BAUHAUS a ház, a kert és a kivitelezés szakértője 15 országban van jelen Európában. 
Németországban 130 szakáruházat működtet, míg Horvátországtól Svédországig 87 helyen 
vásárolhatnak az otthonuk szépítésére vágyók.  
 
A BAUHAUS 2007-ben érkezett Magyarországra. A több mint 50 éves múltra visszatekintő 
szakáruházlánc jelenleg Dunakeszin és Szigetszentmiklóson várja a szakszerű kiszolgálást, a 
megfizethető árakat és minőségi termékeket kereső vásárlókat.  
 
A sikertörténet azonban tovább folytatódik, hiszen heteken belül a harmadik szakáruház is 
megnyitja kapuit Maglódon, amely a 218. lesz az európai szakáruházak sorában. A 20 ezer 
négyzetméteres szakáruház berendezése már elkezdődött.  
 
Az új BAUHAUS szakáruház szakszerű kiszolgálás mellett számtalan szolgáltatással várja a 
vásárlókat. Maglódon kivitelezési szolgáltatás, profi gépkölcsönző, lapszabászat, speciális 
festékeket és lakkokat is színező festékkeverő centrum, és 120 ezer különböző minőségi 
terméket átölelő választék áll a vásárlók rendelkezésére. A szolgáltatások és a termékek a 
következő szakterületeket ölelik fel: építési elemek - építőanyagok, faáru, fűrészáru, csempe, 
szaniter, víz- és gázszerelvények, Fürdők Világa, villanyszerelési termékek- világítástechnika, 
Városi kert, belső dekoráció, festékek, szerszámok és gépek, vasáru, autó felszerelés. 
 
A kiváló minőségű szakválasztékot speciális szolgáltatások egészítik ki. Egy teljesen speciális 
szolgáltatást nyújt a szakembereknek és a házépítőknek a DRIVE-IN ARENA. Az alapelv 
nagyon egyszerű: Behajt! Felpakol! Kihajt! Az 5000 négyzetméteres alapterületen található 
DRIVE-IN ARENA-ban a vásárlók könnyen és gyorsan vásárolhatják meg az építési 
anyagokat és építési elemeket. A vásárló az autójával (akár teherautóval is) behajthat az 
épület ezen részébe, ahol közvetlenül a járműbe teszi a kiválasztott árukat, majd a fizetés is az 
autóból történik, így a nagy terjedelmű, súlyos építési anyagok átpakolások nélkül kerülnek a 
csomagtartókba. 
 
Hasonlóan komplex szolgáltatást nyújt a Fürdők Világa osztály, ahol a BAUHAUS 
szakemberei 3D-s tervezés segítségével tervezik meg a megálmodott fürdőszobát, majd igény 
szerint helyi szakemberek bevonásával meg is valósítják azt, természetesen mindezt 
BAUHAUS garanciával. A Fürdők Világa osztályán bemutatott különböző stílusú 
mintafürdőszobák számtalan ötlettel szolgálnak a vásárlóknak. 
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Maglódon a kert és növények szerelmeseinek sem kell csalódniuk. A Városi kert részleg 
közel 5000 négyzetméteren kül- és beltéri növények, kerti szerszámok, kerti gépek, kerti 
kiegészítő termékek széles választékával várja a kertészkedni vágyókat. Az ide betérő 
vendégek mindig az időszaknak megfelelő áruválasztékkal találkozhatnak a nyári bútoroktól 
kezdve a szökőkutakig.  
 
Az új szakáruházban egy új szolgáltatást is bevezet a BAUHAUS, a Profil Express-t, melynek 
keretében több mint 100-féle különböző profilt, zárt szelvényt, csövet kínálnak, amelyeket 
igény esetén helyben méretre is vágnak. 
 
A sajtóközleményhez tartozó illusztrációk, fényképek a következő linken érhetőek el: 

www.bauhaus.hu/sajto  
 
 
További információ és kapcsolat: Bognár Ákos 06-20-454-1605 


