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TÖBB ÉVE PIACVEZETŐ MAGYARORSZÁGON
A PURHABOK ÉS TÖMÍTŐK ÉRTÉKESÍTÉSÉBEN
Anyavállalatunk, a Soudal Holding NV a világon az első a poliuretán hab, a tömítők, a
ragasztók és a tetőipari termékek gyártásában. Az elmúlt 52 év alatt kisvállalkozásból
nemzetközi méretű vállalattá fejlődött, a világ 50 országában jelen van.
Magyarországon 1999. óta működik a márka nevével vállalkozás, ekkor alapítottuk a
Soudal Magyarország Kft.-t. A kiskereskedelem és az építőipar számára tömítőket,
poliuretán ragasztókat, tömítő habokat, illetve ragasztókat, technikai aeroszolokat,
nyílászárók beépítésénél használt SWS szalagokat, valamint szerszámokat és

TOVÁBB FOLYTATÓDIK AZ
ÉPÍTŐIPAR BŐVÜLÉSE

tisztítóanyagokat forgalmazó társaságunk évek óta piacvezető szerepet tölt be
a hazai piacon. Több mint 2 000 m2-en fekvő modern központi raktárunkkal, 36
állandó munkatárssal, országos lefedettségű képviselői hálózatunkkal, illetve
nagykereskedelmi partnereinkkel hazánk egész területén biztosítjuk a termékeinkhez
való hozzáférés lehetőségét. Emellett nagy figyelmet fordítunk az új technológiák
műszaki ismeretének átadására, a szakmai oktatásra, amelyeket nagyrészben a
technikai menedzsereink végeznek.

Mintegy 22 százalékos növekedést könyvelhet
el 2018-ban az előző évhez képest az építőipar
Magyarországon. 2017-ben 14 ezer, 2018-ban 18
ezer és az előrejelzések szerint 2019-ben 23-25
ezer új lakás épül. A szektorban foglalkoztatott
munkavállalók száma egy év alatt mintegy
18 ezer fővel emelkedett, így ma 335 ezren
dolgoznak az építőiparban.

KITARTÁS ÉS HIT:
20 ÉVES A SOUDAL

AZ ÉPÍTŐIPARRAL EGYÜTT SZÁRNYAL
A SOUDAL MAGYARORSZÁG KFT.

1999 – Az alapítás éve
2005– Megvásároltuk központi irodánkat és raktárunkat (400 m2 iroda és 1 600 m2 raktár)
2006 – Elérte a cég az 1 Mrd Ft-os árbevételt
2009 – SAP B1, az első professzionális vállalatirányító rendszerünk – automatizált rendelésleadási
rendszer
2010 – Technikai Értékesítési Menedzser koncepció elindítása
2012 – Központi közép-európai raktárbázis megszervezése
2017 – CRM ügyfélkezelési rendszer bevezetése
2018 – Bevezettük az SAP R3 vállalatirányítási rendszert, nettó árbevételünk elérte a 3,2 Mrd Ft-ot

Látható, hogy a hazai építőipar növekedésének hátterében jelentős
részt képvisel az épületszigetelés, amely munkákhoz a kivitelezők
kiválóan tudták alkalmazni a Soudal slágertermékeit, a ragasztó
purhabokat. A szigetelési munkákhoz szervesen kapcsolódik a
nyílászárók cseréje, e téren a Soudal több, a piacon népszerű beépítési
technológiát kínál megoldásként, amelyekből jelentős mennyiséget
értékesített az építőipari vállalkozások számára. Nem szeretnék
jóslatokba bocsátkozni, de a jelen építőipari helyzetből kiindulva

Büszkeséggel tölt el, hogy a jelenlegi ügyfeleink közül sokan velünk vannak a kezdetek óta, és
remélhetőleg továbbra is számíthatunk lojalitásukra. A 20 év alatt természetesen voltak nehéz
helyzetek, de ezek csak megerősítettek bennünket. Ezúton is köszönöm minden ügyfelünknek a
bizalmat, kollégáimnak pedig az áldozatos munkát, hogy sikerre vitték a Soudal márkanevet.
Oltyán János, ügyvezető igazgató

Projekt
Helység
MCS Vágóhíd Zrt. Mohács
KÖKI Terminál
Budapest
Shoping C.

Raktári gépparkunkat két éve 30%-kal bővítettük, ezt a 2019es évben újabb 25%-kal fejlesztjük, hogy növekedési terveink
kiszolgálásához meglegyen a megfelelő alapunk. Logisztikai
csapatunk két év alatt közel 50%-kal nőtt. Az árukat közvetlenül a
gyárainktól és a központi raktárunktól kapjuk. 2018-ban vezettük
be az SAP-rendszert, így a legújabb ügyviteli rendszerrel –
amelynek részeként raktárunkban is vonalkódos, szkenneres
árumozgatás történik - sokkal gyorsabbá és pontosabbá vált az
ügyintézésünk.
Dombai Gábor, logisztikai vezető

Oltyán János, a vállalat ügyvezető igazgatója
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VISSZAADNI A SOK JÓBÓL, AMIT KAPUNK

2018 januárjában létrejött vállalatunknál a Vevőszolgálati részleg,
amely a vevők legmagasabb szintű kiszolgálásának érdekében a
cég működésével szervesen összefüggő, a társosztályok munkáját
támogató új folyamatokat, illetve a 13 területi képviselő tevékenységét
koordinálja. Mottónk, hogy a lehetetlent azonnal teljesítjük, a
csodákra egy kicsit várni kell!
Dudásné Tóth Ágnes, ügyfélszolgálati vezető

Szállítólevél / év

2018-as értékesítés

Raklap / év

Tonna / év

27 000 db

3.2 Mrd forint

9 800 db

4 400

Raktári kapacitás

Alkalmazottak száma

Gépkocsipark

Raktár

23 db

1 600 m2

36 fő

bizakodó vagyok vállalkozásunk jövőbeni piaci helyzetét illetően.
Ezt elsősorban termékválasztékunkra és belga anyavállalatunk
folyamatos innovatív termékfejlesztéseire alapozom, illetve arra
a trendre, hogy egyre hangsúlyosabb lesz az építőiparban az
energiatakarékosság, az ökológia megóvása és a biztonság. Erre az
igényre pedig kiváló megoldásokat kínál a Soudal Magyarország Kft.

REFERENCIÁK

2004-ben megalakult a Soudal DIY részlege, polcszervizes gárdánk
Magyarország teljes területén közreműködik a DIY áruházakban
termékeink polcokra kerülésében. Belgiumi anyacégünk évről évre
folyamatosan fejlesztette az újabbnál újabb termékeket, amelyeket a
polcra kerülés után nagyon gyorsan elfogadott a vásárlóközönség, így
közkedvelt termékekké váltak. Fő feladataink közé tartozik az eladók
termékismereti képzése is. Bátran mondhatom, büszke vagyok, hogy a
Soudal-csapat tagja lehetek.
Burger Bertold, DIY értékesítési vezető

1 500 raklap

Vezető építőipari szakemberek véleménye
szerint a gyártási idő csökkentése és a
hatékonyság növelése miatt nőni fog az
előregyártott elemek használata, és azok a
vállalkozások maradnak életképesek, amelyek
hajlandók a technológiai korszerűsítésre.
Továbbra is komoly kihívást jelent majd a cégek
számára a képzett munkaerő megtalálása és
megtartása.
(forrás: MTI, Építészfórum)

Ez az elv vezérli Oltyán Jánost, a Soudal
Magyarország Kft. ügyvezető igazgatóját,
aki küldetésének tekinti, hogy ne
csak pénzzel, hanem tevőlegesen is
segítse a betegeket, a nélkülözőket.
Hol a Polcz Alaine kezdeményezésére
Budakeszin kialakított hospice osztályon,
ahol emberi gesztusaival az életből
való távozást teszi méltóságteljessé a
gyógyíthatatlan betegek számára. Hol
pedig a vörösiszap-katasztrófa sújtotta
falvakban, ahol az elsők között sietett
az áldozatok megsegítségére. Néhány
évvel ezelőtt megszervezte az Ételosztás
baráti társaságot a budapesti Kürt utcai
Menhely
Alapítvány
támogatására.
Az önkéntesekkel hetente főznek
ebédet, hogy ezzel is enyhítsék a
nélkülözést, a szegénységet, a fájdalmat.
Előfordul, hogy alkalmanként több
száz embert látnak el meleg étellel.

HŐSZIGETELÉS, PÁRAZÁRÁS,
LÉGTÖMÖRSÉG

FÓKUSZBAN AZ
ÉRTÉKESÍTÉS

A nyílászárók RAL szerinti beépítése garantálja, hogy a beépítési
hézag kitöltésére használt különböző megoldások hosszú távra
biztosítsák az optimális hőszigetelést, tökéletesen lezárják a
nedvességet és megoldják a párazárást. Technikai menedzser
csapatunk nagy hangsúlyt helyez a nyílászáró-beépítésre
szakosodott kivitelezők szakszerű és folyamatos oktatására,
képzésére. Több magyarországi ablak profilgyártónál tartunk

A vállalkozás jelenlegi piaci részesedése 30-35% között
van a purhabokat és a tömítőanyagokat tekintve.
Éves átlagárbevétel-növekedésünk 12%, de a gazdasági
krízis elmúltával évről évre 17-20%-os átlagos árbevételnövekedést tudunk realizálni.
Az elmúlt két évben mi is számos változást éltünk meg
az iparág fellendülésével összefüggésben. Szembe
kellet néznünk a munkaerő hiányával, a bekövetkezett
alapanyaghiánnyal és a vele járó folyamatos világpiaci
alapanyagárak növekedésével. Az innovatív, újító
termékekkel már évek óta az élen járunk, ezek gyors
és egyszerű felhasználásával időt és pénzt spórolunk
egy-egy projekt munkafázisai alkalmával. Emeltük a
területi képviselői létszámot, valamint partnereinkkel
hosszabb távra szóló motivációs szerződéseket
kötöttünk.

A megoldást megtalálni egy adott
kérdésre, és ezzel hozzásegíteni másokat
a haladáshoz, ez mindennapjaim
mozgatórugója.

Lázi Sándor, értékesítési vezető

Vajda Melinda, területi képviselő

IDÉN DEBÜTÁL A SOUDATHERM
ROOF 330

ÚJ

Tetőfedők és építészek együttműködésével egy komplett
és hatékony ragasztóanyagot fejlesztett ki lapostetők
szigeteléséhez Soudatherm Roof néven a Soudal. Ragasztóhab
tetőszigeteléshez, légnedvességre kötő, egykomponensű PU
ragasztóhab a hőszigetelő táblák tiszta, gyors, gazdaságos és
hatékony ragasztásához.

18 éve ismertük meg egymást. Még csak
bontogatta a szárnyait. A szemem láttára
cserepedett, fejlődött. Évről évre meglepett
újításaival és tökéletességével. Büszke vagyok
rá, hogy Soudal-os lehetek.

Végre megtaláltam azt a munkahelyet, ahol
igazán önmagam lehetek. Nagyon szeretek
emberekkel foglalkozni és átadni azt a szakmai
tapasztalatot, amit az évek során szereztem.
A folyamatos termékfejlesztések lehetővé
teszik, hogy évről évre motivált legyek.

Temék
Soudatherm Roof 170

Pataki-Tóth Krisztina, területi képviselő

Soudatherm Roof 250
Soudatherm Roof 330
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Hőszigetelések:
• Extrudált polisztirol (EPS)
• UR-/PIR szigetelések (alu-, ásványi- vagy bitumen kasírozott)
• Ásványi anyagú szigetelések (pl. Perlite, Multipor)
Alapfelületek:
• Felületkezelt vagy homokszórt bitumenes lemezek
• Korrózióálló acélszerkezetek
• Beton, szálcement, habbeton, kemény PVC, kő, vakolat,
kerámia, fa- és emulziós festékek, bitumenes lemezek

Hőszigetelés

Nagyné Barna Judit, DIY képviselő

PIACI RÉSZESEDÉS FŐBB
VERSENYTÁRSAKKAL SZEMBEN

rendszeresen bemutató előadásokat. Ezen oktatások keretein
belül OKJ-s képzésben is részt veszünk, ami a szakemberképzés
segítése melletti elkötelezettségünket bizonyítja. Emellett
gyakorta tartunk bemutató oktatásokat a Budapesti Műszaki
és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Karának
hallgatói számára is.
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TOUR DE FRANCE
„Soudal Classics” néven számos
cyclocross eseményt szponzorált
az elmúlt években a Soudal. A
támogatás nagyban hozzájárult
a
márka
ismertségének
megteremtéséhez.
Ez
190
versenyt
jelent
és
nagy
nyilvánosságot
számos
országban, ahol a kerékpározás
– különösen a Tour de France – a
médiába kerül.

A Lotto Soudal szponzoráció
növeli a márka ismertségét és
erősíti a vállalat arculatát.
2018-ban is rendkívül aktív
és népszerű volt a Soudal
szponzorálása. Az eredmény:
több
százezer
kerékpáros
rajongó figyelte a márkát a
Soudal YouTube csatornáján,
a Fix ALL Facebook-oldalon és
természetesen a Lotto Soudal
online csatornákon.

T-REX: AZ EGYEDÜLÁLLÓ
SZÁLERŐSÍTETT SZERELŐ
RAGASZTÓ

Ma már valóság, amit néhány éve még hitetlenkedve
fogadtunk volna: követ, téglát, akár betonelemet is
úgy ragaszthatunk fel a falra, mintha csak egy könnyű
tapétát rögzítenénk a sima felületre. Talán azért is lett
a hatalmas, erős őslény neve után T-Rex a Soudal új
ragasztója, mert ez az egykomponensű, szálerősített
anyag is szupererős. Helyettesíti a csavart, a
szöget, használatakor nincs szükség mechanikus
alátámasztásra és képes rögzíteni nehéz anyagokat
is: pl. a téglát, a padló- és csempelapot, az MDF- és
OSB-lemezt, ugyanúgy, mint a rétegelt fa- és tömör
lemezeket.
A teljes kötés 24 óra alatt jön létre. Fontos, hogy az
érintkező felületek közül az egyik nedvszívó legyen.
A könnyen tisztítható, szagtalan szerelőragasztó
extrém nagy kezdeti és magas végső ragasztóerővel
rendelkezik, bel- és kültérre is alkalmas. A T-Rexnek
van porózus és nem porózus felületre kifejlesztett
változata is, előnyös tulajdonsága még az is, hogy a
teljes kötés után átlátszóvá válik.

HŐSZIGETELÉS RAGASZTÓHABBAL?
EPRONEX-BSS OIL
KERÉKPÁRCSAPAT

TOUR DE HONGRIE
A kiváló teljesítmény elérése nem csak vállalatunk sikere. A
partnereinkkel való együttműködés során mi is sokat kapunk. Mivel
az anyavállalat a kerékpársport iránt köteleződött el, mi is a hazai
kerékpárosok támogatását tűztük ki célul. Különösen büszkék vagyunk
arra, hogy 2016 óta a nemzetközileg elismert, pontszerző versenynek
minősített Tour de Hongrie szponzorai vagyunk.
Köszönet többek között ezért Eisenkrammer Károlynak, aki az
utóbbi években mindent megtett azért, hogy ezt a versenyt újra
megrendezzék Magyarországon. Tetteit siker koronázta, így hazánk
újból felkerült a nemzetközi kerékpárversenyek térképére.

A magyar kerékpáros körversenyen, a Tour de
Hongrie-n az Epronex-BSS Oil kerékpáros csapat
szponzoraként 2017-ben jelent meg a Soudal
Magyarország Kft. A 2018-as szezonban első
ízben kapott meghívást az Epronex Afrika egyik
legrangosabb körversenyére, a 10 napos Marokkó
körversenyre, innen több top 10-es helyezéssel
tért haza. A Székelyföld kerékpáros körverseny
második szakaszán a dobogó harmadik fokára
állhatott a csapat versenyzője, és a viadal összetett
csapat végeredményében az előkelő 3.
helyen végzett az Epronex gárdája. A magyar
kritériumbajnokságon pedig elit és U23-as
kategóriában ezüstérmet szereztek a csapat
versenyzői.

Az egyre növekedő energiaárak miatt
mind többen keresik a megoldást
költségeik csökkentésére. Érzékelhetően
nagy figyelem fordul az épületek
hőszigetelése felé, amely problémára
újabb és újabb megoldások látnak
napvilágot. Mint például a Soudal
egyszerűen és gyorsan használható,
kiváló
minőségű
ragasztóhabja,
a Soudatherm Polyuretán, amely
segítségével az épületek hőszigetelésére
fordított idő és anyag akár 30%-kal is
csökkenthető.

A
Soudatherm
szinte
minden
hagyományos
építési
felületre
alkalmazható,
oldószermentessége
mellett kiváló hőszigetelő tulajdonság
és
kimagasló
formastabilitás
jellemzi. Megfelel a legújabb szigorú
környezetvédelmi
szempontoknak
is, hiszen HFCKW- és FCKW-mentes,
hajtógáza pedig teljesen ártalmatlan
az ózonra. Teljesíti a B1-es tűzállósági
besorolás
követelményeit,
azaz
éghetetlen, és az sem utolsó szempont,
hogy használatával nem kell zsákos

anyagokat emelni, nincs szükség
vízre,
szerszámokra,
egyszerűen
csak
a
Soudatherm
Polyuretán
ragasztópisztolyára. Ennyire egyszerű!

„HA MINDENT ÚGY HAGYSZ,
MINT AMILYEN, SEMMI SEM FOG
VÁLTOZNI.”
Ez volt a cég alapítója, Vic Swerts mottója a Soudal
1966-os születésénél, és a mai napig ez a jelszava
a világméretűvé fejlődött vállalatcsoportnak.
A poliuretán hab, tömítők, ragasztók, tetőipari
termékek gyártásában világszerte vezető szerepet
betöltő multinacionális vállalattá válás több mint

ötven éves útját egy szóval lehet jellemezni: ez
az innováció. A cég laboratóriumaiban korszerű
anyagok és technológiák felhasználásával kiváló
minőségű és biztonságos termékeket hoznak létre
a magasan képzett szakemberek.

AKVIZÍCIÓK:
A folyamatos szerves növekedés mellett a nemzetközi akvizíciók
is fontos pillért jelentenek növekedési stratégiánkban. 2017.
június – a Mitol felvásárlása, októberben a dél-koreai Dong
Yangé. 2018-ban az új-zélandi Holdfast NZ Ltd. és a finn Joints
Oy lett a vállalatcsoport tagja, e két vállalkozás már évtizedek
óta a Soudal kizárólagos forgalmazói voltak. A Holdfast
2018-ban 13 millió euró forgalmat bonyolított le összesen
44 munkavállalóval. A finn Joints Oy 2018-ban 6 millió euró
forgalmat produkált 12 munkatárssal.
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Dirk Coorevits, a Soudal ügyvezető Igazgatója az alábbiakat
nyilatkozta a tranzakcióval kapcsolatban: „E két cég
felvásárlásával jóval erősebb növekedést érhet el a Soudal
márka mindkét országban. Az adásvételnem befolyásolja a
jelenlegi munkavállalók foglalkoztatottságát és a cégvezetők
is maradnak a pozíciójukban.”

db/kartus évente
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2014
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TECHNIKA SPRAYK

Munkatársak

Értékesítési terv 2020

3 042 fő

1 milliárd €
Családi tulajdon

Átlag befektetés évente

100%

7 millió €

Napi termék tesztek

3000 db

SOUDAL GLOBÁLIS JELENLÉT
TERMELÉSI
EGYSÉGEK JELENLÉT
SOUDAL GLOBÁLIS
EURÓPA

ÉSZAK-AMERIKA

Turnhout (Belgium)
Tömítők (1. Üzem) - PU-habok (2.Üzem)
Ragasztók (3. Üzem)
TERMELÉSI EGYSÉGEK

Kentucky (USA)
Tömítők - Ragasztók

Overpelt
(Belgium)
EURÓPA
Turnhout
(Belgium)
Technikai
spray-k

Tömítők (1. Üzem) - PU-habok (2. Üzem) Ragasztók (3. Üzem)

x2

DÉL-AMERIKA

ÉSZAK-AMERIKA

Kentucky
(USA)
Santiago
(Chile)
Tömítők - Ragasztók

Tömítők - Ragasztók

Nazareth
(Belgium)
Overpelt
(Belgium)
Technikai spray-k
PU-habok

DÉL-AMERIKA

WeertWeert
(Hollandia)
(Netherlands)
Ragasztók
Ragasztók

ÁZSIA Bawal (India)

Nazareth (Belgium)
PU-habok

Pionki (Poland)
Tömítők (1. Üzem) - PU-habok (1. Üzem) PionkiRagasztók
(Lengyelország)
(2. Üzem)

x2
x7

Santiago (Chili)
Tömítők - Ragasztók

ÁZSIA

x2

Bawal (India)
Tömítők

Tömítők

Chennai (India)
Tömítők Chennai (India)

Shanghai
(China)
Tömítők
Tömítők
(1. Üzem)
Srpenica
(Slovenia) - PU-habok (1.Üzem)
Tömítők - PU-habok
Tömítők - PU-habok - Ragasztók - Adalékok
Ragasztók
(2. Üzem)
Seoul (South-Korea)
Dobele (Latvia)
Tömítők Shanghai (Kína)
Tömítők
Tömítők - PU-habok
Srpenica(Szlovénia)
Istanbul (Turkey)
Tömítők
Tömítők
- PU-habok - Ragasztók
Szöul (Dél-Korea)
Sežana (Slovenia)
Ragasztók
Tömítők
Dobele (Lettország)
Tömítők

Isztambul (Törökország)
Tömítők
Sežana (Szlovénia)
RagasztókSOUDAL GYÁREGYSÉG

SOUDAL IRODA

SOUDAL VISZONTELADÓ
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évesek vagyunk,
-ot adunk!

