„INNOVÁCIÓS TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉS A FA-ZON KFT.-NÉL"
A FA-ZON Bútor Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. tomajmonostorai telephelyén 1 db ORMA
FVM 35/13 CE normás membránprést és 1 db ORMA NPC 8/160 DIGIT CE normás hidraulikus hőprést
vásárolt meg a Széchenyi 2020 program keretében elnyert közel 15 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.
A társaság elérni kívánt célja, egy olyan innovatív gyártási technológia kialakítása volt, amivel a társaság
jelenleg nem rendelkezett, és ami lehetővé teszi a bútorgyártása területén az olyan modern anyagok, mint a
korian hatékony megmunkálását. Ez nem csak új terméket, de új technológiát és új gyártási eljárást is
eredményez a társaságnál.
Ennek keretében a vállalkozás beszerzett egy ORMA FVM 35/13 CE normás membránprést, amely a
felmelegített koriant az előre gyártott sablonokba emeli és kiszívja a levegőt a szivattyú segítségével, ezzel
légmentesen a sablonra igazítva. Az anyag kihűlését követően megtartja a sablon formáját. Beszerzett még
egy ORMA NPC 8/160 DIGIT CE normás hidraulikus hőprést, ami a préselés közben 200 fokig melegíti az
anyagokat, ami a korian megmunkálás és a furnér anyag íves hajlításához elengedhetetlen. Ennek a
berendezésnek a segítségével egy gépen lehet 2 megmunkálási folyamatot is elvégezni (korian
megmunkálás és furnérozás). A berendezés ezen túl lehetővé teszi, hogy a társaság a jelenleg vásárlás
útján beszerzésre kerülő munkalapjait kiváltsa, saját maga által gyártott munkalapokra, amelyeket dekorit
préseléssel tud előállítani.
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 eszköz működtetéséhez, valamint a fejlesztés során
közvetlenül és közvetett módon létrejövő eredmények fenntartásához.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg, a közel 15 millió forint európai uniós
támogatás segítségével.
A projektről bővebb információt a www.fa-zonbutor.hu oldalon olvashatnak.
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