
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  
„SZÉRIAI GYÁRTÁSI TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉSE A FA-ZON KFT. TOMAJMONOSTORI 

TELEPHELYÉN" 
 

A FA-ZON Bútor Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. tomajmonostori telephelyén 1 db VITAP 

SMART EVO félautomata íves élzárót, 1 db Morbidelli Author M100 cnc megmunkáló központot és 1 

db Korpus Integrált Bútoripari Rendszert vásárolt meg a Széchenyi 2020 program keretében elnyert 

43,9 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, hogy tomajmonostori telephelyén szériagyártáshoz szükséges technológiát 

alakítson ki, melynek köszönhetően, a széria konyhabútor keresletet a jövőben a vásárolt áruk helyett, saját 

gyártással helyettesítheti. 

Ennek keretében a vállalkozás beszerzett 1 db Morbidelli Author M100 cnc megmunkáló központot. A gép az 

5-tengelyes prisma fejnek köszönhetően rendkívül rugalmas. A géppel sokrétű feladat végezhető, mint például 

függőleges irányú fúrások, vízszintes irányú fúrások 4 irányban, hátfalnut marása X irányban, általános marási 

feladatok, valamint zárhelymarás. A projekt keretében beszerzésre került még egy VITAP SMART EVO 

félautomata íves élzáró, ami a hosszbeállítást és a végvágást végzi PLC vezérlés segítségével. A gép 

rendelkezik szintbemaró és végvágó egységgel, alkalmas kis és nagyméretű alkatrészek élzárására is. 

Egyenes, valamint külső és belső ívek élzárását is képes elvégezni. A Korpus Integrált Bútoripari Rendszer a 

termelési és vállalatirányítási folyamatok integrált kezelésére szolgál. 

A pályázat keretében beszerzett berendezések korszerű, az európai minőségi követelményeknek megfelelő 

berendezés. 

A fejlesztés során beszerzett gépeket és szoftvert 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 és szoftver működtetéséhez, 

valamint a fejlesztés során közvetlenül és közvetett módon létrejövő eredmények fenntartásához.  

 

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg, a 43,9 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) 948-8156, e-mail címünk: kftfazon@gmail.com 

A projekt azonosítószáma: GINOP-1.2.1-16-2017-00056 

Befejezés időpontja: 2018.12.18.; Támogatás aránya: 50% 

A támogatás összege: 43 875 000,- Ft 

http://www.fa-zonbutor.hu/

