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"Technológiai fejlesztés termékfejlesztés céljából a GAMPER ÜZLETHÁZ
Kft.-nél"
GAMPER ÜZLETHÁZ Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8900 Zalaegerszeg, Kiserdei u.
0816/28 hrsz.) Innovációs eredmények hasznosításának támogatása a KKV-k részére tárgyú
pályázat keretében "Technológiai fejlesztés termékfejlesztés céljából a GAMPER ÜZLETHÁZ
Kft.-nél"" címmel, az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával és a Magyar Köztársaság központi költségvetéséből, közel 25 millió
forint támogatásban részesült, a beruházás értéke nettó 38,460 millió forint.
A pályázat azonosító száma: GOP-1.3.1-11/c-2012-0400
A projekt megvalósítási helye: 8900 Zalaegerszeg, Kiserdei u. 0816/28 hrsz.
A projekt megvalósítása során a támogató a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest,
Wesselényi u. 20-22.) www.nfu.hu., a közreműködő a Magyar Gazdaságfejlesztési Központ
Zrt. www.magzrt.hu.
1996-ban alapítottuk meg a Gamper Üzletház Kft.-t, tevékenységünk bútor- és egyéb
laptermékek kereskedelme mellett lapszabászatra és bútorgyártásra is kiterjed. Bőséges,
folyamatosan megújuló választékkal állunk az asztalos, kárpitos és belsőépítész szakmában
dolgozók részére egyaránt.
A fejlesztés során az eddigi műszaki és technológiai hiányosságokat szüntettük meg, egy
Format-4 típusú vastagságoló gyalugépet, egy Felder egyengető gyalugépet, egy Optimat SWT
114/C kontaktcsiszolót, egy
Ligmatech Gazelle MPH100 korpuszprést, egy Ligmatech
ZHR01/R/055 munkadarab visszaállító berendezést, egy Weeke BHX 050 függőleges CNC
megmunkálóközpontot és egy Festőműhelyi légtechnika berendezést szereztünk be.
Az új eszközökkel a ráfordított idő jelentősen csökkeni fog, mely egyben minőségi javulás
mellett, jelentősen hatékony termék előállítást is eredményez. A társaság a megvásárolt
gépekkel, berendezésekkel szélesebb spektrumban tudja kiszolgálni vevői és partnerei
igényeit.
A fejlesztés biztosítja az alapvető műszaki-technológiai adottságokat, amelyek lehetővé teszik
a termékcsaládjaink piaci igények szerinti megújítását.
A fejlesztés során beszerzett gépeket azonnal hasznosításba vettük, ezért a fejlesztés
befejezését követően, azonnal integrálódik a társaságunk 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 társaságunk a gyártást mindenkor korszerű eszközökkel és gépekkel kívánja kiszolgálni,
mivel ez lehet a garancia versenyképességünk és költséghatékonyságunk javulására. A
minőségnek és a pontos munkavégzésnek, valamint a korszerű gépeknek köszönhetően a
megrendelési volumen várhatóan növekedni fog. A fejlesztést a zalaegerszegi telephelyünkön
valósítottuk meg, mely fejlesztés elősegíti a jelenlegi munkahelyek megtartást.
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