„TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉSE A FA-ZON BÚTOR KFT. DUNAHARASZTI TELEPHELYÉN"
A FA-ZON Bútor Kft. dunaharaszti telephelyén 1 db Holz-her Sprint élzáró gépet és 1 db Skipper V31
CNC megmunkáló berendezést vásárolt meg a Széchenyi 2020 program keretében elnyert közel 24
millió forintos vissza nem térítendő támogatás segítségével.
A társaságot 2001-ben Kecskeméti Zoltán és felesége alapította, megalakulásuk óta, asztalosipari
tevékenységet folytat. A társaság fő tevékenységként egyedi bútorok és belsőépítészeti szerkezeteket gyárt
és forgalmaz. Üzletpolitikánk a tartós, magas minőségű termékek gyártása. Cégvezetésünk a partnereink
minél magasabb szintű kiszolgálása érdekében vásárolta meg a támogatás segítségével a berendezéseket.
A társaság elérni kívánt célja, hogy az egyre nagyobb volumenű beruházásoknak is eleget tudjon tenni, mind
minőségi, mind kapacitásbeli tekintetben. Ennek keretében a vállalkozás beszerzett egy Holz-her Sprint
1329 Prerformance élzáró gépet és egy Skipper V31 CNC megmunkálót,, aminek köszönhetően, képes
termékeit nagy tételben gyártani. A kapacitásbeli növekedés mellett, a beszerzett gépek pontosságának
köszönhetően az előállított termékek minősége is javult. A termelési kapacitás növekedése és a minőség
javulása következtében a társaság versenyképessége nőtt, illetve az új piaci szegmens kiszolgálásával
javított piaci helyzetén is.
A berendezéseknek köszönhetően felszabadult emberi erőforrását a társaság más területekre csoportosítja
át, ennek köszönhetően közvetett módon más munkafolyamatok is hatékonyabbá váltak. Az új gépek
beszerzésével új távlatok is nyíltak a társaság számára.
A pályázat keretében beszerzett berendezések korszerűek, az európai minőségi követelményeknek
megfelelő berendezések.
A fejlesztés során beszerzett gépeket azonnal hasznosításba vette a társaság, ezért a fejlesztés befejezését
követően, azonnal integrálódott a vállalkozás napi működésébe. A társaság megfelelő szakmai és szervezeti
háttérrel rendelkezik a fejlesztés során beszerzett eszközök működtetéséhez, valamint a fejlesztés során
közvetlenül és közvetett módon létrejövő eredmények fenntartásához.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg, a 23,90 millió forint európai uniós támogatás
segítségével.
A projektről bővebb információt a www.fa-zonbutor.hu oldalon olvashatnak.
További információ kérhető:
Kecskeméti Zoltán
Elérhetőségeink: telefonszámunk:+36 (30) 9488-156,
E-mail címünk: kftfazon@gmail.com
A projekt azonosítószáma: VEKOP-1.2.1-16-2016-00007
Befejezés időpontja: 2018.05.23.; Támogatás aránya: 55%
A támogatás összege: 23.906.678,- Ft

