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SAJTÓKÖZLEMÉNY
UNIÓS TÁMOGATÁSBÓL VALÓSULT MEG GYÁRTÓ ESZKÖZ BESZERZÉS HB-BÚTORIPARI KFT.
TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE ÉRDEKÉBEN

A HB-Bútoripari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2015 júniusában
14,28 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a „Mikro-, kis- és középvállalkozások
termelési kapacitásainak bővítése” című pályázati kiíráson. A beruházás keretében eszközbeszerzés
valósult meg.

A HB-BÚTORIPARI KFT. 2005-ben alakult. Elsősorban bútorgyártással foglalkozunk, de emellett bútoripari
alapanyagok kiskereskedelmét is ellátjuk 100 m2-es bemutatótermünkben és barkácsüzletünkben,
telephelyünkön 500 m2-es lapáruraktár, valamint 500 m2-es gyártóüzem is található.
Cégünk megalakulása óta törekszik a modern technológia kialakítására, hogy ügyfeleinket minél magasabb
színvonalon tudjuk kiszolgálni, mind minőségben, mind határidőben. Gépeink, berendezéseink
kiválasztásánál fő szempont a megbízhatóság, az első osztályú munkavégzés, amiket a kor előrehaladtával
folyamatosan fejlesztünk. Munkatársaink a múltban szerzett tapasztalataikra, valamint az új ismeretek
folyamatos elsajátítására alapozva kiemelkedő figyelmet fordítanak a hozzánk betérő megrendelőkkel való
személyes kapcsolattartásra, a szakszerű kiszolgálásra, hogy vevőink a saját igényeiknek legmegfelelőbb
ár-érték arányú alapanyagokat vásárolhassák meg. Termékeinket és szolgáltatásainkat minden esetben
hibátlan minőségben, vevőink maradéktalan megelégedésére kínáljuk. Nagy hangsúlyt fektetünk a
problémamegoldásra, a hibalehetőségek kiszűrésére.
Megvalósított projektünk legfőbb alapeleme volt egy élzárógép beszerzése, amely az eddigi gyártógép
gyártási méretein túl képes új terméket előállítani rövidebb idő és kevesebb energiaköltség felhasználásával,
amely elengedhetetlen feltétel cégünk versenyképességének növelése érdekében. Az új élzárási
technológia külföldi megrendelések esetében alapvető elvárás, így a fejlesztés lehetőséget ad újabb külföldi
piacokon való megjelenésre. Az új technológia kétszer gyorsabb, mint a meglévő technológia, így
kapacitásbővítési stratégiai terveinket is kiszolgálja. A fejlesztés mennyiségi és minőségi előrelépés volt.
Emellett beszerzésre került egy por-és forgácselszívó rendszer. Az elszívó szorosan kapcsolódik az
élzárógép működéséhez, a munkafolyamatok során képződő por és faforgács elszívásáról gondoskodik.
A versenyképességünk megőrzéséhez elengedhetetlen a folyamatos fejlesztés, az eszközállomány
korszerűsítése, modernizálása, mely hozzájárul termelési kapacitásunk bővüléséhez, ezáltal dolgozói
létszámunk megtartásához, növeléséhez. További sikeres működésünk kulcsa a céljaink megvalósítása, a
modernizáció elősegítése. Ennek kiemelt része volt a jelenlegi projekt által megfogalmazott tervek teljesítése
is.

További információ kérhető:
HB-Bútoripari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
info@asztalosportal.hu
www.asztalosportal.hu

