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Bautech GmbH, Duitsland, en haar dochtermaatschappij Bautech Bull
Construction EOOD, Bulgaria, is een bouwbedrijf met een breed spectrum
van werkzaamheden, georiënteerd op de internationale markt.
Het bedrijf Bautech werd in 1990 opgericht. In de loop der jaren heeft zij
zich gespecialiseerd in de verrichting van bouwwerkzaamheden in
meerdere landen over de hele wereld. Onze belangrijkste projecten zijn
uitgevoerd in de volgende landen: Bulgarije, Kosovo, Rusland, de
Oekraïne, Servië, Ethiopië, Zanzibar, Somalië, Hongarije en Roemenië.
Tegenwoordig werken in Bautech 7 ingenieurs in de technische afdeling,
als ook 5 medewerkers in de administratie en een bekwaamd vast
personaal van rond 50 medewerkers.
Wij werken altijd samen met Bautech Bull Construction en hebben de
mogelijkheid om onze klanten enkele van de meest concurrerende
marktprijzen aan te bieden.
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Bautech heeft ervaring in de opbouw van de volgende aard
van gebouwen en faciliteiten zoals van ruwbouw
tot sleutel op de deur of deelactiviteiten:
Elektrische centrales
Rioolwaterzuiveringsinstallaties voor afvalwater van huishoudens en
bedrijven
Kantoorgebouwen, showrooms volgens CI en servicehallen voor de
auto-industrie;
Administratiegebouwen
Ambassadegebouwen inclusief de veiligheidsfaciliteiten
Bankgebouwen
Brouwerijen /alle werkzaamheden met uitzondering van de montage
van de brouwerij-faciliteiten/
SOS kinderdorpen
Schoolgebouwen
Kleuterschoolgebouwen
Voorgevels uit aluminium en glas, also ook thermische gevelisolatie
Verkoopsvlakten, opgebouwd in winkelcentra op basis van de
vereisten van de Opdrachtgever
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Op de Belgische markt bieden wij aan: …
1. Opbouw van voorgevels uit aluminium- en glasconstructies, meestal
door inzetting van de systeemproducten van Schüco, als ook
aanbrengen van thermische gevelisolatie.
2. Binnenafwerking, inclusief:
Droogbouw (wanden en voorzetwanden, zwevende plafonds e.d.)
Verfwerken
Platen (wand- en vloerplaten)
Parketvloer
Ramen en deuren
3. Complete winkels en verkoopsvlakten volgens de vereisten van onze
klanten.
4. Kwalitatieve producten en diensten tegen redelijke prijzen. In alle
bouwwerkzaamheden is levering en aanbrengen van de nodige
materialen inbegrepen.
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Klanten van ons zijn onder meer:
SOS Kinderdorp, Innsbruck en München
Mercedes-Benz, Bulgarije
Renault, Bulgarije
RWE, Duitsland
ENEL, Italië
Lindner, Duitsland
Zuidafrikaanse brouwerijen, Zuid-Afrika
ABB Bulgarije
Peek & Cloppenburg, Duitsland
Bijou Brigitte, Hamburg
ECE, Hamburg
Terna, Griekenland

Goethe-Instituut
De Ambassades van de Bondsrepubliek Duitsland in Sofia,
Moskou, Kiev
De Ambassade van het Koninkrijk Der Nederlanden in
Sofia, Bulgarije
Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa
(ОSСЕ), Missie in Kosovo
Organisatie van de Verenigde Naties in Kosovo,
BSS, Berlin, Duitsland

U kunt met ons in contact komen op onderstaande adressen en via de hierna vermelde
telefoonnummers:
Bautech GmbH
Praklastrasse 5
D-31311 Uetze
Duitsland
Tel. +49 5173 98 18 0
Fax: +49 5173 98 18 20

E-mail: office@bautech-bg.com
Web: www.bautech-d.de
Contactpersoon: Hans-Dieter Neumann, General Manager
Mobiele telefoon in Bulgarije
+359 889 22 87 89
Mobiele telefoon in Duitsland
+49 171 83 84 539
E-mail: hdneumann@googlemail.com

6

