
2003-as év a Profilfa Kft.-
nél a tömbösített élfák

éve, ez most a leghangsúlyozot-
tabb termékcsoportunk.
Már több, mint két éve foglal-
kozunk ajtó-ablak élfák forgal-
mazásával, azonban a termék
iránti piaci igények növekedé-
se kijelölt számunkra egy új
irányt, ennek kapcsán határoz-
tunk úgy, hogy az idei évet a
tömbösített élfák mind széle-
sebb körben való megismer-
tetésének szenteljük. Az ajtó-
és ablakfrízek (tömbösített él-
fák) forgalmazásával kívánjuk
segíteni a magyar nyílászáró
gyártókat, hogy minôségi alap-
anyagok felhasználásával ver-
senyképesebb áron tudják kí-
nálni termékeiket – tájékozta-
tott KKooccssiiss  JJóózzsseeff a cég tulaj-
donos ügyvezetôje.
Az általunk forgalmazott élfák
Rosenheimi minôsítésûek, mely
megfelel az EURO DIN EN 204-es

szabványnak. Ezek a termékek
D4-es vízálló ragasztóval, 2-3 ré-
tegben tömbösítetten kiváló mi-
nôségben, hossztoldott és tol-
datlan kivitelben készülnek. A
felületi rétegek (négy oldalt hi-
bátlan) göcsmentes tükörvá-
gott anyagból állnak.
A teljes méret- és a széles fa-
faj választék (luc-, borovi-, vö-
rösfenyô és többféle meranti),
s hozzájuk tartozó kiegészítôk
(borítások, ajtólap frízek, filun-
gok fenyô bútorlapok) széles
választékának forgalmazásá-
val kívánjuk elérni, hogy ismét
elôtérbe kerülhessenek a ma-
gyar piacon a fából készült
nyílászárók a rideg mûanyag-
gal szemben.
Korunk megköveteli, hogy a
forgalomba kerülô nyílászárók
mûbizonylattal legyenek ellát-
va, ehhez viszont az alapanya-
goknak is igazolt származással
kell rendelkezniük, cégünk eze-

ket az okmányokat is biztosítja.
Folyamatosan 20-25 ezer folyó-
méter raktárkészlettel rendel-
kezünk, mely lehetôvé teszi a
kamionos tételû kiszolgálást is.
De természetesen az ajtó- ab-
lakgyártóknak nyújtott termé-
kek mellett ügyelünk arra is,
hogy a napjainkban egyre ked-
veltebbé váló, egyre inkább elô-
térbe kerülô könnyûszerkeze-
tes faházak gyártói is megta-
lálják kínálatunkban a számuk-
ra szükséges alapanyagot –
hangsúlyozta Kocsis József.
Így például szerkezetépítés-
hez kínálunk északi lucfenyô
fûrészárut különbözô hossz-
és szélességtartományban,
36x100, 44x100, 50x150,
75x200 szelvényméretekben,
14-16%-os nedvességtartalom-
mal, SF minôségben.
Ez az alapanyag sûrû szövetû,

ám könnyen megmunkálható,
a belôle készült termékek
hosszú élettartamúak. A pia-
con megszokott alapanyagok-
hoz képest a skandináv fûrész-
üzemekben magas technoló-
gia alkalmazásával gyártott
alapanyagok egységes mére-
tûek, így a felhasználók munká-
ja lényegesen leegyszerûsödik.
Könnyebb és olcsóbb a felüle-
tek kezelése. Továbbá megta-
lálhatók áruskálánkban a fa-
házak külsô- ill. belsô burkolá-
sához a különbözô profilú gya-
lult áruk, hajópadlók, lambéri-
ák, de az EGGER gyártmányú
OSB 3 (vízálló) lapok teljes mé-
retválasztékát szintén folyama-
tosan biztosítjuk.
Gyaluüzemünkben a legjobb
minôségû északi fenyô alap-
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a minôség szolgálatában
Az 1990-ben Rezi községben alakult cég 1997-ben költö-
zött jelenlegi 14.000 m2-es keszthelyi telephelyére. A gyár-
tói, szolgáltatói és kereskedelmi tevékenységet folytató
Profilfa Kft. az elmúlt tizenhárom évben folyamatosan nö-
vekedett, fejlôdött, vált egyre ismertebbé. 2000 júniusában
nyitotta meg Faipari-Barkács Áruházát telephelyén, majd
2001 tavaszán került átadásra az új korszerû – a csúcs-
technológiát képviselô Weinig gépekkel felszerelt – Gyalu-
üzeme. A vállalkozás mindenkor a piac igényeinek megfe-
lelôen bôvítette termék kínálatát, illetve építette a beszer-
zés területén üzleti kapcsolatait hazai és több európai or-
szág gyártóival, forgalmazóival, így válhatott mára a ré-
gió egyik meghatározó alapanyag beszállítójává. 

a



anyagok felhasználásával a
legkorszerûbb technológia – a
német Weinig Hydro technoló-
gia – alkalmazásával készít-
jük termékeinket. Falburkoló-
ink – lambéria, hajópadló – fe-
lülete a csiszolt felületnél is si-
mább, bútor minôségû. Egyéb-
ként Magyarországon egyedül-
állóan csak cégünk rendelke-
zik teljes Weinig Hydro techno-
lógiai sorral, mely technológia
csak így képez teljes egészet,
s csak így lehet biztosítani a fo-
lyamatosan azonos minôséget,

mondja nem titkolt büszkeség-
gel a tulajdonos.
Termékeinket védelmük érde-
kében kötegenként átlátszó fó-
liába csomagoljuk, biztosítva
ezáltal a megtekinthetôségü-
ket. Célunk a minôségi termé-
kek meghonosítása a magyar
piacon.
Rendelkezünk egy saját, belsô
minôségbiztosítási rendszerrel,
mely garantálja, hogy az álta-
lunk gyártott termékek – akár
több éves viszonylatban is – azo-
nos felületi minôségûek és mé-
retûek legyenek. Az eltelt két
év tapasztalata és a gyártás fo-
lyamán szakembereink többszö-
ri minôség ellenôrzése révén biz-
ton és büszkén állíthatom, hogy
termékeinkkel a falburkoló piac
élvonalába tartozunk.
Áruházunkban a fához kapcso-
lódó termékek széles körét for-
galmazva, tesszük teljesebbé
kínálatunkat. A lambéria ka-
pocstól a felületkezelô-, ra-

gasztó anyagokon keresztül a
kivetôpántokig sokféle termé-
ket tartunk, melyek skáláját
igyekszünk – egyre jobban nyit-
va az asztalosok felé – folya-
matosan bôvíteni. Így biztosítva
a kis- és nagyfelhasználók minél
komplettebb kiszolgálását. 
Az elmúlt évek gondolatát kö-
vetve, – amennyiben erre igény
jelentkezik – akár saját, akár
külsô szállítással meg tudjuk ol-
dani a nálunk vásárolt termékek
helyszínre fuvarozását.
A jövôt illetôen – mondja Ko-
csis József – rövid távú terve-
ink között szerepel a méretre-
szabás, lapszabászat beveze-
tése szolgáltatásaink körébe,
mivel erre egyre nagyobb igény
jelentkezik partnereink részérôl.
De szeretnénk létrehozni egy
Ajtó Centrumot (belsô-, külsô
nyílászárókra egyaránt vonat-
koztatva), ahol az asztalosok
a Profilfától vásárolt anyagból
gyártott termékeiknek piacot is

találnak, ugyanis azok forgal-
mazását felvállaljuk. Terveink
között szerepel még a Keszt-
hely belterületén lévô másik
telephelyünkön egy asztaloso-
kat kiszolgáló üzlet megnyitása
is. Szeretnénk viszonteladói há-
lózatunkat is tovább bôvíteni.
A Profilfa Kft. évrôl-évre növek-
vô forgalma – amely a tervek
megvalósítását, a fejlesztése-
ket teszi lehetôvé – a kínála-
tot képezô termékek jó minô-
ségének, a szolgáltatások ma-
gas színvonalának és nem utol-
só sorban a partnerek elége-
dettségének bizonyítéka.

A soproni faipari kiállítás idô-
tartama alatt akciós ajánlatok-
kal várjuk az asztalosokat telep-
helyünkön. (ny)
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