
Funcționarea Creatiger Kft. se bazează în primul rând pe geoplastice. Activitatea noastră datează 
din anul 2010, și constă în domeniul triplu de constructii de hidroizolatii, comert și montaj folii.

Execuție
Principala noastră zonă de atac este 
hidroizolația civilă. De obicei, facem 
etanșe la apă lacurile și canalele mărginite 
de pământ în toată țara. De asemenea, 
impermeabilizăm clădirile. De exemplu, ne 
ocupăm și de izolația de salvare.

În timpul operațiunii noastre, ne bazăm pe 
materiale bine dovedite și pe tehnologii 
inovatoare pentru a oferi clienților noștri 
soluții durabile și economice.

Confecționare
Lucrăm cu materiale din care pot 
fi realizate cele mai mari folii de 
impermeabilizare continuă din lume. 
O parte importantă a activității noastre 
este producția acestor folii la dimensiuni 
individuale. Foliile astfel realizate pot fi 
folosite, de exemplu, în albiile lacurilor, 
clădirilor sau structurilor de corturi.

Tehnologia noastră permite, de asemenea, 
să fie realizate geotextile pe măsură, așa 
că asamblam aceste materiale în foi mari, 
la fel ca materialele de hidroizolație.

Comerț
Printre altele, facem comerț și cu 
materialele pe care le instalăm și le 
asamblăm.

Livrăm geoplastice pentru construcția 
drumurilor, facilități sportive și alte 
investiții.

Relația noastră comercială cu agricultura 
este, de asemenea, semnificativă, datorită 
materialelor pentru pături și produselor 
suplimentare vândute acolo.



Cum funcționăm
Ne organizăm activitățile astfel încât să putem 
oferi clienților noștri servicii flexibile și de 
înaltă calitate. În consecință, diferitele noastre 
domenii de activitate sunt construite unul pe 
celălalt.

Datorită activității noastre comerciale, 
putem deservi clienții noștri cu o mare 
varietate de geoplastice. În acest context, 
am introdus materiale pe piețele maghiare și 
europene, cum ar fi folii BTL și huse Schilder.

Cu foliile și geotextilele noastre personalizate, 
scopul nostru este să devenim cea mai 
mare fabrică de producție de folii 
din Europa. Datorită acestui fapt, suntem 
capabili să introducem noi soluții în activitățile 
noastre de construcții, oferind astfel un 
serviciu mai rapid și mai economic clienților 
noștri.

Proiectele noastre de execuție se 
concentrează în primul rând pe hidroizolație, 
așa că, de exemplu, lucrările noastre includ 
lacul ornamental din Kincsem Park, rezervorul 
de stocare a apei de incendiu din Westend 
City Center sau suprafețele de apă ale unei 
super producții de la Hollywood filmate în 
Ungaria. În același timp, încercăm să venim 
în întâmpinarea nevoilor clienților noștri cu 
servicii suplimentare. În cazurile adecvate, 
combinăm toate etapele de planificare și 
execuție în construcția generală.



Salutăm cu bucurie interesul 
Dumneavoastră!

info@creatiger.hu

www.schilder.hu


