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A társaság Gamper Üzletház néven 1996 óta folytatja tevékenységét Zalaegerszegen, a kezdetektől 
fogva a Gamper család 100 %-os tulajdonában áll. A cég eleinte bútoripari alapanyagok 
forgalmazásával foglalkozott. A termékek köre folyamatosan bővült a faipari vállalatok által támasztott 
igényeknek megfelelően. Mára a tevékenysége több ezer termékre bővült az alapvető termékek körét 
konyhagépek, mosogatók, szerszámok egészítik ki. A társaság 2002-ben a piaci igényekre reagálva 
megnyitotta lapszabászati üzemét és bútorgyártó részlegét, így a kereskedelem mellett teret nyert a 
szabászat és az egyedi bútorgyártás. A bútorgyártó részleg később közel 500 m2-rel és új 
eszközökkel bővült, ezzel a társaságnál kialakult egy jól felszerelt bútorgyártó műhely, ahol korszerű 
gépekkel történik a gyártás. A fejlesztéseknek és egy osztrák partnerkapcsolatnak köszönhetően 
2015-ben a társaság megkezdte egyes termékei esetén a széria gyártást, mely svájci és német piacra 
készülő ágyakat és kisbútorokat jelent kizárólag tömör fa alapanyagokból. A társaság folyamatosan 
bővíti gépparkját, elsődleges célja technológiai fejlesztés, a versenyképesség javítása, az ügyfélkör 
bővítése, a rugalmasabb gyártási folyamatok végrehajtása, valamint termelő tevékenysége során a 
magasabb hozzáadott értékű termékek gyártása. A fejlesztés a társaság meglévő kapacitásainak 
bővítését szolgálta, azonban nem kizárólag a termelési volumen mennyiségi növelését célozta, hanem 
a modernizálást és ez által a hatékonyság javítását is. 
 
A projekt keretében beszerzésre kerülő eszközök segítségével a társaság kapacitásnövekedést kívánt 
elérni, mely a vevői megrendelések növekedését, a vevőkör bővülését, ezek kapcsán pedig árbevétel 
növekedést eredményezte. A tevékenység fejlesztése érdekében 1 db Störi Mantel FLS 120 egylapos 
hasító körfűrész, 1 db Störi Mantel UKS 700 daraboló körfűrész, 1 db Futura Woodmac P.one 
4+universal többfejes gyalugép, 1 db Biesse Elix 1300 Tipliző sorozatfúrót, 1 db Osama SBR 250 
kéthengeres enyvfelhordót és 1 db Italpresse PL/9-cs táblásító prés került beszerzésre. Az új, 
korszerű gépek a meglévő géppark technológia fejlesztéséhez és bővítéséhez voltak szükségesek, a 
faanyag megmunkálásának egyes lépéseit teszik lehetővé. A fejlesztés során a tömörfa gyártás és 
értékesítés tevékenység fejlesztése történt, növelve a gyártási kapacitást és modernizálva a 
technológiát. A társaság gyártási kapacitásainak növelése lehetővé teszi több megrendelés egyidejű 
teljesítését, ami rövidíti a vállalási határidőket és rugalmasabbá teszi a termelés ütemezését, a 
folyamatok optimalizálását. A berendezések segítségével nem csak technológia fejlesztés, hanem 
kapacitás bővítés is megvalósul. A berendezések segítségével a tömörfa nagyobb hatékonysággal 
kerül elkészítésre, és a kapacitás hiány miatt szükséges külső beszállítókat ki tudja váltani a társaság. 
A külső beszállítók kiváltásával költséget takarít meg, valamint a saját tevékenységen belül történő 
gyártással képesek több munkavállalónak munkát biztosítani. A jelenlegi projekt keretében 
beszerzésre kerülő gépek a már meglévő gépparkba integrálhatók, a termelési tevékenységet 
kiegészítik. 
 
A GINOP-1.2.8-20-2020-02479 számú projekt a Széchenyi 2020 program keretében, 2021.08.30-án 
valósult meg, a 53,77% támogatási arányú, 36 500 000 forintos európai uniós támogatás 
segítségével. 
 

A Gamper Üzletház Kft. zalaegerszegi telephelyén befejezésre került a „GAMPER ÜZLETHÁZ 
Kft. technológiai fejlesztést eredményező beruházása” című projekt a Széchenyi 2020 program 
keretében elnyert 53,77% támogatási intenzitású, 36 500 000 forintos európai uniós támogatás 
segítségével. 


