
2019 | 12 | 07.  

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY  
„SOROZATGYÁRTÁSI TECHNOLÓGIA KIALAKÍTÁSA A FA-ZON KFT.-NÉL" 

 

A Fa-Zon btor Kft. dunaharaszti telephelyén 1 db HELI CPCD35-W15H homlokvillás targoncát, 1 

db Holz-HER Tectra 6120 Classic táblafelosztógépet és 1 db WL 4 aprítógépet vásárolt meg a 

Pest megye Területfejlesztési Program keretében elnyert 39,1 millió forintos vissza nem 

térítendő támogatás segítségével. 

A társaságot 2001-ben Kecskeméti Zoltán és Kecskemétiné Tóth Tünde alapította. A társaság 
megalakulása óta folyamatosan asztalosipari tevékenységet folytat. A társaság fő tevékenységként 
egyedi bútorok és belsőépítészeti szerkezeteket gyárt és forgalmaz. Emellett foglalkozik 
bútorszerelvények és beépíthető háztartási gépek kiskereskedelmi forgalmazásával, illetve a faipari 
hulladék feldolgozása során létrejött úgynevezett brikett értékesítésével. A társaság tevékenysége 
magába foglalja a helyszíni felmérést, tervezést, a kivitelezést és a helyszíni szerelési munkákat. A 
társaság árbevételének 75 %-a származik az egyedi bútorgyártásból. 
 
A társaság a fejlesztés keretébe belül a lakossági ügyfelei részére kíván kialakítani egy olyan 
sorozatgyártási rendszert, amelynek költséghatékonyságának köszönhetően a társaság képes lesz 
felvenni az árverseny a nagy bútorgyártó multinacionális vállalatokkal, mindezt úgy, hogy az egyedi 
bútor érzetét megőrizze a megrendelők körében. Ezzel az egyediségi érzettel növelve tovább a 
megrendelők elégedettségét, kiszolgálva az igényeit.  
 
Ennek keretében a vállalkozás beszerzett egy Holz-HER Tectra 6120 Classic táblafelosztógépet, ami a 
megnövekvő megrendelések kiszolgálása miatt szükséges kapacitásokat biztosítja. A táblafelosztó gép 
segítségével a társaság egyrészt a gyártott mennyiséget tudja növelni, másrészt a táblafelosztó 
berendezéssel a szabás folyamata sokkal pontosabban végezhető, az automatikus vezérlésnek 
köszönhetően. Beszerzett továbbá egy WL 4 aprítógép beszerzése, amely a táblafelosztóhoz kapcsolva 
növelheti a gyártási hatékonyságot, valamint a megnövekvő rendelésekből adódó növekvő 
anyagmozgatási igény kiszolgálása miatt egy HELI CPCD35-W15H homlokvillás targonca, ami a 
telepen belüli anyagmozgatást végzi.  
 
A fejlesztés hatására, a társaság szélesíteni kívánja a jelenlegi megrendelői körét, azokkal a 
vásárlókkal, akik eddig a magasabb vételár miatt nem tudtak egyedi tervezésű bútort vásárolni, most 
viszont az alacsonyabb áron megvásárolható széria bútort meg tudják vásárolni. A projekt kezdő 
időpontja 2018.10.25, befejező időpontja 2019.12.03. 
 
A Társaság 39,1 millió forint támogatást nyert, amelynek forrása a Pest megye Területfejlesztési 
Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához 
nyújtandó célzott pénzügyi támogatás. A támogató a Pénzügyminisztérium. Támogatás aránya: 55%. A 
megvalósítás helyszíne Dunaharaszti, Fő út 26. 
 

A projektről bővebb információt a http://www.fa-zonbutor.hu/ oldalon olvashatnak. 
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