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A HB-Bútoripari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2018 decemberében 13,72
millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert a Széchenyi 2020 program keretében a
„KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén” című pályázati kiíráson.
A beruházás keretében eszközbeszerzés valósult meg.

Vállalkozásunk, a HB-BÚTORIPARI KFT. 2005-ös alakulása óta elsősorban bútorgyártással foglalkozik, de
emellett bútoripari alapanyagok kis- és nagykereskedelmét is ellátjuk helyi szinten. Telephelyünkön
(Hajdúböszörmény, Ipartelep u. 24.) bemutatóterem, barkácsüzlet, lapáruraktár, valamint gyártóüzem
található. Felsőkategóriás faipari gépekkel, magas szakmai tudással, több, mint 10 éves szakmai
tapasztalattal állunk közületi és lakossági ügyfeleink rendelkezésére. Minden bútorgyártással kapcsolatos
elképzelésre kínálunk megoldást. Társaságunknál olyan, magasan képzett szakemberek dolgoznak, akik
többéves tapasztalatukat és egyedi ötleteiket hasznosítják a bútorgyártás területén. Olyan termékeket
forgalmazunk, illetve olyan bútorokat gyártunk, amelyek jól használhatók, praktikusak, esztétikusak és
egyben kedvező árfekvésűek is. Cégünk több nagy kórházépület, egyetemi oktatóépület egyedi bútorozását
is megvalósította.
Célunk, hogy olyan minőségi terméket állítsunk elő, illetve olyan színvonalú kereskedelmi szolgáltatással
álljunk vevőink rendelkezésére, amellyel megerősítjük a versenypiacon való jelenlétünket. Nemcsak
meglévő ügyfeleinket kívánjuk magas színvonalon kiszolgálni, hanem ügyfélkörünket szeretnénk
folyamatosan bővíteni.
A versenyképesség erősítésében meghatározó szerepe van a hozzáadott érték növekedésének. A gyártó
technológia-intenzív, folyamatos fejlesztésével, a magas hozzáadott értékű, anyag- és energiatakarékos
termelés fejlesztésével kívánjuk a hazai gazdaságot fejleszteni.
A projektünk eredménye a függőleges CNC megmunkálóközpont beszerzése, amely az eddig gyártógép
gyártási méretein túl képes új terméket előállítani rövidebb idő és kevesebb energiaköltség felhasználásával,
amely elengedhetetlen feltétel cégünk versenyképességének növelése érdekében. A hatékonyságunk
növelésével meglévő munkavállalói létszámmal több munkát tudunk elvállalni, illetve felvételre is kerülhet a
jövőben újabb munkavállaló jelen projekt következtében.
A beszerzett eszköz a cég sikeres tevékenységét fogja segíteni, mely következtében növekedhet a cég
árbevétele is, és további fejlesztéseinek lehetősége, a stabil pénzügyi, gazdasági helyzet megtartásának
feltételei fennállnak majd.
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