„OPEN FAMILY TRADE 96. KERESKEDELMI BT. VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE
ADAPTÍV TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓ RÉVÉN"
Az OPEN FAMILY TRADE 96. Kereskedelmi Bt. miskolci telephelyén 1 db Homag optimat KDF 860 C
Edition típusú élzáró gépet, 1 db XES 200 Előfűtőállomást felhordóegységhez tárolótartállyal és 1db
TFU140/08/065 visszaforgatót vásárolt meg a Széchenyi 2020 program keretében elnyert 15 millió
forintos vissza nem térítendő támogatás segítségével.
A társaságot 1996-ban alapították családi vállalkozásként. Megalakulása óta bútorlap szabászattal és
értékesítéssel foglalkozik. A társaság megrendelői elsősorban asztalos műhelyek, de nagymértékben kap
megrendeléseket a lakossági területekről is.
A társaság elérni kívánt célja, hogy a beszerzett eszközök segítségével előállított termékei minőségét
növelje, ezáltal több piaci szegmens igényeit tudja maradéktalanul kiszolgálni. A korszerű technológiák
alkalmazásával csökkentheti a selejtek számát, továbbá az egyes részfeladatokra fordított idő alacsonyabb,
így termelési hatékonysága nő.
Ennek keretében a vállalkozás beszerzett egy Homag Optimat KDF 860 C Edition típusú élzáró gépet, mely
lehetővé teszi a bútorlapok vízhatlan élzárását, ennek köszönhetően a Társaság, olyan piaci szegmensek
igényeit is ki tudja szolgálni, ahol elvárás a vízhatlan és baktériummentes élzárás. Ezen felül a Társaság
által beszerzett XES 200 Előfűtőállomás és a TFU140/08/065 visszaforgató lehetővé teszi a megmunkált
bútorlapok minőségének növelését. Az innovatív technológiáknak köszönhetően csökken a selejtek száma,
ezáltal a termelés önköltsége. A minőség javulása és az önköltség csökkentése a Társaság árbevételének
növekedését eredményezi.
A pályázat keretében beszerzett berendezések korszerűek, az európai minőségi követelményeknek
megfelelőek.
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 15 millió forint európai uniós támogatás
segítségével.
A projektről bővebb információt a http://butorlap.eu oldalon olvashatnak.
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