
„BÚTORGYÁRTÁSI TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉSE A GAMPER ÜZLETHÁZ KFT.-NÉL"

A  GAMPER  ÜZLETHÁZ  Ipari  Kereskedelmi  és  Szolgáltató  Kft.  zalaegerszegi  telephelyén  egy  új
gyártócsarnokot alakított ki, 1 db Elszívó berendezést, 1 db Selco WNT 6 táblafelosztó gépet és 1 db
Rover A EDGE 1643 CNC megmunkáló központot vásárolt meg a Széchenyi 2020 program keretében
elnyert 74,491 millió forintos vissza nem térítendő támogatás segítségével.

A Gamper Üzletház Kft jogelődje 1989-ben alakult  Zalaegerszegen. A társaság Gamper Üzletház néven
1996 óta folytatja a tevékenységét. A társaságot a Gamper család alapította és a mai napig a család 100 %-
os tulajdonában áll. Jelen projekt keretében lapszabász és bútorgyártói tevékenységét fejlesztette. 

A társaság elérni kívánt célja volt, hogy tovább tudja növelni a gyártási kapacitásait, amivel a bevezetés alatt
álló sorozatgyártása, a tömörfa megmunkálása és az egyedi bútorgyártási tevékenységét is teljes körűen ki
tudja szolgálni, megrendelések elutasítása nélkül. A társaság fejlődésének akadálya volt, hogy a pályázat
benyújtásakor meglévő gyártócsarnoka teljes mértékben kihasznált  volt,  így további növekedést nem tett
lehetővé.  Ennek  megoldása  érdekében  a  társaságnak  ki  kellett  alakítania  egy  új  gyártócsarnokot.  A
gyártócsarnokba  került  telepítésre  a  társaság  lapszabászati  tevékenységéhez  szükséges  technológia.
Ezeknek  a  technológiáknak  a  beszerzése  és  üzembe  helyezése  magával  vonzotta  a  kiegészítő  gépek
beszerzését is, így a társaság a fejlesztés keretében további berendezéseket szerzett be.

Ennek keretében a vállalkozás kialakított egy új gyártócsarnokot, beszerzett egy elszívó berendezést, egy
Selco WNT 6 táblafelosztó gépet és egy Rover A EDGE 1643 CNC megmunkáló központot.

A  pályázat  keretében  beszerzett  berendezések  korszerűek,  az  európai  minőségi  követelményeknek
megfelelő berendezések.

A fejlesztés során beszerzett gépeket azonnal hasznosításba vette a társaság, ezért a fejlesztés befejezését
követően,  azonnal  integrálódtak  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 74,491 millió forint európai uniós támogatás
segítségével.

A projektről bővebb információt a www.gamper.hu oldalon olvashatnak.
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