
 
 
 

 
A társaság:  
Cégbejegyzett név:  Murexin  Építıanyaggyártó és Kereskedelmi Kft. 
Székhelye:   1103 Budapest, Noszlopy u. 2.  
Telefon:   +36 1 262-6000 
Fax:    +36 1 261-6336 
Gyártelepe:    7100 Szekszárd, Ipari Park 
Telefon:   +36 74 510-083 
Fax:     +36 74 510-084 
 

Cégtörténet  

A Wiener Neustadt székhelyő Murexin AG. megalapítása óta, 
vagyis a 30-as évektıl, a minıségre és az ügyfélközpontú 
kiszolgálásra helyezi a hangsúlyt. A terjedelmes és sokoldalú 
választék alapja a magas min ıségő, tökéletesen 
összehangolt termékrendszerek . A fellépı piaci igények, 
valamint a munkatársak önmagukkal szembeni igényessége 
biztosítja a vállalat eredményeit. 
 
A Murexin AG  az osztrák tulajdonú  Schmid ipari holding egyik tagja, több közismert vállalata mellett, 
mint a Baumit, Austrotherm, Furtenbach, Wopfinger Transportbeton, Lorencic cégek.    
  

 
A Wiener Neustadt-i szakértıi központ létrehozása 2006-ban 
megteremtette a tökéletes alapot minden vállalati területet felölelı - a 
kutatástól az árukiadásig - jövıbeli sikerek eléréséhez. 
 
Meghatározó termékkoncepció a holdingon belül a rendszerelvőség, tehát 
a termékeket olyan konstrukcióban fejlesztették ki, hogy az egymásnak 
kiegészítıje legyen, rendszerben lehessen alkalmazni az alapozástól az 
utolsó bevonatig, sıt annak ápolására, tisztítására is hangsúlyt fektetnek. 
Rétegrendeket állítanak fel, melynek minden alkotóeleme egy helyen, egy 

kézbıl megvásárolható. 
 
 
Cégünk 1993. óta forgalmaz Magyarországon hidegburkolat – ill. csemperagasztási anyagokat, 
melegburkolat ragasztási anyagokat, építési vegyianyagokat, speciális lakkokat, festékeket, és legújabb 
termékcsoportunk a homlokzati hıszigetelı rendszer.  
A Murexin termékkínálata négy részre oszlik. Az Építési vegyianyagok  termékcsoport értékes 
termékekkel rendelkezik  az út- és hídépítéshez, lakó- és ipari létesítményekhez, valamint a már 
meglévı épületállományok felújításához és karbantartásához is. A Hidegburkolat ragasztási rendszer  
is széles választékot kínál, amelynek termékelemei tökéletesen illeszkednek egymáshoz. A 
Melegburkolat ragasztási rendszer  gyakorlatban bizonyított megoldásokkal tesz eleget minden 
követelménynek. A Festékek és Lakkok  a homlokzatfestékektıl a fafelület-kezelésen át a színre 
keverhetı termékekig széles programot foglal magában. 
Legújabb termékcsoportunkat, az Energy Saving System H ıszigetel ı rendszer t 2010-ben vezettük 
be, amelyen belül ragasztótapaszokat, hıszigetelı lemezeket, szinezıvakolatokat, homlokzati 
festékeket és kiegészítı profilokat kínálunk összehangolt rendszerben. 
 
 

Murexin Kft. - 1993 óta Magyarországon 



Büszkék vagyunk arra, hogy a Szekszárdi Ipari Parkban épült fel a Murexin 
új, magyarországi portermék gyára.  
Az új gyáregység hidegburkolat ragasztási termékeket: különbözı 
igénybevételnek megfelelı aljzatkiegyenlítıket, csemperagasztókat és széles 
színválasztékban fugázó anyagokat gyárt. A magyar építıanyag-kereskedı 
partnerek igényeinek kielégítése mellett a környezı országokat látja el 
portermékekkel. A gyártóüzem jelenleg 12 dolgozónak nyújt biztos 
munkalehetıséget.  
A gyártás teljesen automatizált, a jelenleg mőködı legmodernebb 
technológia kapott helyet a gyártótoronyban, amely 35 méteres 
magasságából kiemelkedik a tájból, és egyik új ismertetıjele lehet 
Szekszárdnak. 
 
 
 
Nemzetköziség   
Jelenleg a Murexin több mint 25 országban, közel 400 munkatárssal tevékenykedik. Az elmúlt években a 
kelet-európai piacra helyezıdött a hangsúly. Központi szerepet játszik a cseh, szlovák, lengyel, magyar, 
orosz, szerb, szlovén illetve a svájci leányvállalat. A vállalat az EU más országaiban is évek óta 
eredményesen mőködik. A közelmúltban Benelux Államokban, Skandináviában és Angliában élénkült 
meg tevékenységünk. 
Izraelben a Murexin termékek értékesítésére saját hálózatot sikerült kialakítani.  

Szakmailag jártas csapat erısíti a Murexin tevékenységét egész Európában, és mindenek elıtt a kelet-
európai új EU országokban.  

 

Fontos alapítási dátumok:  

• 1991 - Murexin-Austrotherm Szlovákia 

• 1993 - Murexin Magyarország 

• 1996 - Murexin Csehország 

• 2004 - Murexin Lengyelország 

• 2006 - Murexin Szlovénia 

• 2006 - Murexin Szerbia 

• 2006 - Murexin Oroszország – saját 
gyártással 

• 2010 – Murexin Franciaország 

• 2010 – Murexin Szlovákia (önállóan) 

 

Egy egyre inkább globalizálódó világban a globális stratégiák is egyre fontosabbá válnak. A 
leányvállalatok mellett a Murexin egyre nagyobb hangsúlyt helyez az Európán kívüli kontinenseken 
fekvı országokra is. A nemzetközi piacon növekszik a kereslet a kiváló minıségő és környezetbarát 
termékek iránt. A magas normák és rendszerorientált megoldások az építésben is egyre nagyobb 
jelentıséget nyernek. Azoknak, akik kiváló minıséget, széles választékot és teljes körő szolgáltatásokat 
keresnek, a Murexin a tökéletes Partner.  

 
 

 


