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CÉGISMERTETŐ 
BrukStone Logisztikai Kft 

BEMUTATKOZÁS 

Kérem, engedje meg, hogy bemutassuk Önnek cégünket, a BrukStone Logisztikai Kft-t. Vállalkozásunk 2000. 

júniusában alakult, akkor még Betéti Társaság formájában. A kezdetektől kezdve fuvarszervezéssel, logisztikával 

foglalkoztunk, majd pár év elteltével, 2006. novemberében Kft-vé alakultunk át. A megalakítás óta eltelt idő 

eredményeképpen a BrukStone Kft mára sikeres vállalkozássá nőtte ki magát a nemzetközi szállítmányozás 

területén.  

Saját kamionparkkal, illetve egyéb méretű gépjárművekkel nem rendelkezünk, szerződött alvállalkozóink végzik a 

szállításokat. Kamionjaink főként magyar-lengyel viszonylatokban járnak rendszeresen. Ezen túl a nemzetközi piacon 

történő szállítások szervezésében is megoldást kínálunk Önnek az Európai Unió egész területén mind ponyvás, mind 

hűtős szállítások tekintetében egyaránt. 

Szerződött alvállalkozóinknak köszönhetően az elmúlt időszakban cégünk több, mint 100 tehergépkocsit foglalkoztat 

folyamatosan, így az Ön igényeihez igazodva különböző teherbírású szállítóeszközt tudunk ajánlani. Célunk a minél 

kedvezőbb kapacitáskihasználtság elérése, illetve a költséghatékony megoldások biztosítása. 

 

TECHNIKAI HÁTTÉR 

Egyik cégtulajdonosunk és egyben fő fuvarszervezőnk felsőfokú szakképzettséggel, közel 20 éves szakmai 

tapasztalattal, kellő rugalmassággal, precizitással és problémamegoldó képességgel rendelkezik, mellyel teljes 

mértékben megbízóink megelégedettségére törekszik. Bármilyen kérdés, probléma merül fel, hatalmas odaadással 

segít a megoldásban, mindezt lengyel és magyar nyelven. 

Szállítmányozási munkánkat saját irodában, saját számítógépes rendszerrel, a SpedLine Fuvarszervezői felületen 

végezzük, mellyel percre pontosan tudjuk összekapcsolni a megbízásokat az egyes fuvarozási teljesítményekkel. 

 

LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSAINK 

Fontosnak tartjuk egy adott reláció, illetve ország piacának teljes körű ismeretét, ezért is specializálódtunk immáron 

17 éve főként a lengyel és magyar szállításokra. Ennek köszönhetően az árajánlatok kialakítása során folyamatosan 

a legoptimálisabb megoldást tudjuk nyújtani Partnereinknek.  Részletesebben: 

� EXPORT-IMPORT FUVARSZERVEZÉS ÉS LEBONYOLÍTÁS 

� SZAKSZERŰ, AZ IGÉNYEKNEK MEGFELELŐ SZÁLLÍTÓESZKÖZ KIVÁLASZTÁSA 

� KAPACITÁSKIHASZNÁLÁS-TERVEZÉS 

� ÚTVONALTERVEZÉS 

� CMR BIZTOSÍTÁS, TELJES KÖRŰ ÁRUVÉDELEM 

� KOMPLETT RAKOMÁNYOK ÉS GYŰJTŐS TÉTELEK MEGSZERVEZÉSE 

� FELRAKÁS-LERAKÁS VISSZAIGAZOLÁS, JÁRMŰKÖVETÉS 

� SZÜKSÉG ESETÉN RAKTÁROZÁS LESZERVEZÉSE 

� FOLYAMATOS KAPCSOLATTARTÁS 

� SZAKTANÁCSADÁS 
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HELYZETÜNK, CÉLKITŰZÉSÜNK 

Társaságunk megalakulása óta dinamikusan fejlődik, egyre több megrendelőnek dolgozik és fokozatosan 

terjeszkedik. Szolgáltatásaink során kiváló minőségre és ügyfeleink maximális megelégedettségére törekszünk. 

Meglévő kapacitásunk a szolgáltatásaink színvonalát, minőségét, megbízhatóságát garantálja. Piaci helyzetünk 

stabil. 

 

Folyamatosan részt veszünk a hazai és nemzetközi fuvarozásban. A BrukStone Logisztikai Kft alapításától napjainkig 

erőforrásait a nemzetközi fuvarozási tevékenység fejlesztésére összpontosította, melyet minden esetben a Magyar 

Általános Szállítási feltételek figyelembe vételével végzett. 

 

Fő célkitűzésünk a cég tevékenységében a vevőközpontúság növelése, a folyamat szemléletű munkavégzés 

tökéletesítése, ezáltal a vevői megelégedettség folyamatos növelése.  

 

BIZTOSÍTÁS 

Cégünk a Pannónia Általános Biztosítóval áll szerződésben és érvényes szállítmányozói biztosítással rendelkezik. 

Szerződött alvállalkozóinkat folyamatosan monitorozva ügyelünk a naprakész CMR biztosítások meglétére minden 

egyes szállítás során. 

 

ALKALMAZOTT JÁRMŰVEINK 

Elsősorban közúti, komplett és részrakományok szállítmányozását végezzük. Megbízásokat 10 kg-tól a 24 tonnáig, 

ponyvás, dobozos és hűtőkamionokra egyaránt vállalunk. Amennyiben szükséges, raktározásban is tudunk segíteni. 

 

 

 

„LENGYEL, MAGYAR – KÉT JÓ BARÁT… 

A MINDENNAPOKBAN ÉS A LOGISZTIKÁBAN IS” 

FURGON 
4-8 EU-palettányi áru (80 cm x 120 cm) szállítására alkalmas.  

Teherbírás: 1.2 tonna (6 palettás, zárt dobozos furgon), 1.3 tonna (8-10 

palettás, ponyvás furgon) 1.5 tonna (7 palettás, zárt dobozos furgon). 

Raktér: 8-18 m3 

Belmagasság: 1.7 m - 2.3 m között 

Felépítmény: általában dobozos (zárt) 

Rakodás: A kisebb furgonoknál az oldalsó és a hátsó ajtón keresztül is 

lehetséges a rakodás, míg a nagyobbak csak hátsó rakodóajtóval 

rendelkeznek. 

Vezetési idő: Nem vonatkoznak rá vezetési időt korlátozó jogszabályok. 
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KISTEHERAUTÓ 
15-18 EU-paletta szállítására alkalmas (2.8 tonna teherbírású dobozos 

tehergépkocsik, és 3.3 tonna teherbírású ponyvás tehergépkocsik)  

Teherbírás: 18-22 paletta szállítására alkalmas, 5.8 tonna teherbírású, 

ponyvás tehergépkocsik (45-60 m3). 

Raktér: 6.5 m – 8.2 m x 2.5 m 

Belmagasság: 2.5 m – 2.8 m 

Felépítmény: Ponyvás és dobozos 

Rakodás: A dobozos autók hátulról pakolhatók, a ponyvás változat pedig 

mindkét oldalról is, illetve felülről daruzható. 

Speciális típusok: emelőhátfalas, ruhás akasztós, légrugós. 

NYERGES SZERELVÉNY 
33-34 EU-paletta szállítására alkalmas  

Teherbírás: 22-25 tonna, össztömeg 40 tonna. 

Temperálható: ( +/- 25 °C ), 22.5 tonna teherbírású, dobozos szerelvény. 

Raktér: 13.6 m x 2.43 m 

Belmagasság: 2.5 m - 3 m 

Felépítmény: Ponyvás (24 tonna teherbírású) és dobozos (22-23 tonna 

teherbírású). 

Rakodás: A ponyvás típusú általában daruzható. 

Vezetési idő: A vezetési időt korlátozó jogszabályok hatálya alá esik. 

PÓTOS SZERELVÉNY 
Akár 39 EU-paletta szállítására alkalmas 

Teherbírás: 3-24 tonna, össztömeg típustól függően 7.5 - 40 tonna. 

Raktér: Gép: 7.5 m x 2.43 m x 2.7 m (típustól függően változhat). 

Pótkocsi: 7.5 m x 2.43 m x 2.7 m (típustól függően változhat). 

Belmagasság: 2.5 m - 3 m 

Felépítmény: Ponyvás és dobozos, de a ponyvás elterjedtebb. 

Rakodás: A ponyvás típusú általában daruzható. 

Vezetési idő: A vezetési időt korlátozó jogszabályok hatálya alá esik. 
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CÉGADATOK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMENNYIBEN BEMUTATKOZÓNK ELNYERTE TETSZÉSÉT, ÖRÖMMEL 

VENNÉNK MEGKERESÉSÉT EGY SIKERES, CÉGEINK KÖZÖTTI 

EGYÜTTMŰKÖDÉS REMÉNYÉBEN. 

 

 

� Teljes cégnév: BrukStone Logisztikai és Szolgáltató Kft 
� Alapítás, mint jogelőd: 2000.06.01. 
� Kft, mint jogutód: 2006.11.20. 
� Cégjegyzékszám: 01-10-040952 (Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság) 
� Adószám: 13817765-2-43 
� EU adószám (VAT): HU13817765 
� Székhely: 1194. Budapest, Feszty Árpád utca 16. 
� Főbankszámla: MKB Bank Zrt, 10300002-10552904-49020012 

 

WEBOLDAL: http://brukstone.hu 

E-MAIL: brukstone@upcmail.hu, halina.sipeki@brukstone.hu 

TRANS ID: 95001-1 (Sipeki Halina) 

Ügyvezető, tulajdonos: Sipeki László 

Mobil: +36-70/364-3247 

 

Irodavezető, fuvarszervező, tulajdonos: Sipeki Halina 

Vezetékes irodai szám: +36-1/347-0422 

Mobil: +36-70/620-0382, +36-70/315-8672 


