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Megnövekedett választékkal és raktár-
készlettel, új termékcsoportok bevezeté-
sével folyamatosan gazdagodott kínálata, 
s a termékekhez kapcsolódó szolgáltatá-
sok köre is.

– Mely a 2003-as 
év súlyponti terméke a 
Profilfánál? – kérdeztük 
Kocsis Józsefet, a cég 
ügyvezetõjét.

– Az idei év leg-
hangsúlyosabb ter-
mékcsoportja nálunk 
az ajtó- és ablakgyár-
táshoz egyre nagyobb 
mértékben keresett 
tömbösített élfa.

Több mint két éve 
foglalkozunk ajtó-ablak 
élfák forgalmazásával. 
A piaci igények növe-
kedése kijelölt egy új 
irányt, s az idei évet a 
tömbösített élfák minél szélesebb kör-
ben való megismertetésének, forgal -
mazásának szenteljük. Ezzel kívánjuk 
segíteni a magyar nyí lászárógyártókat, 
hogy minõségi alapanyagok felhaszná-
lásával versenyképesebb áron tudják 
kínálni termékeiket.

Az általunk forgalmazott termékek 
rosenheimi minõsítésûek, így megfelelnek 
az EURO DIN EN 204-es szabványnak. 
Ezek az anyagok D4-es vízálló ragasztó-
val, 2–3 rétegben tömbösítettek, a felületi 

rétegeik göcs-
mentes, tükör-
vágott anyagból 
készülnek, tehát 
kiváló minõsé-
gûek.

A teljes mé-
ret- és a széles 
fafaj-választék 
–gondolok itt 
a luc-, borovi-
, vörösfenyõ 
és különbözõ 
meranti –, s a 

hozzájuk tartozó kiegészítõk – többek 
között a filung és borítások készítésére
alkalmas táblásított lapok – széles köré-
nek forgalmazásával kívánjuk elérni, hogy 
ismét elõtérbe kerülhessenek a magyar 
piacon a fából készült nyílászárók a rideg 
mûanyaggal szemben.

Korunk megköveteli, hogy a 
forgalomba kerülõ nyí lászárók 
mûbizonylattal legyenek ellátva, eh-
hez viszont az alapanyagoknak is iga-
zolt származással kell rendelkezniük. 
Cégünk biztosítja a termékek eredetét 
igazoló okmányokat.

Folyamatosan 20–25 ezer folyóméter 
raktárkészlettel rendelkezünk, mely 
biztosítja akár a kamionos tételû 
kiszolgálást is.

Az utóbbi években 
egyre nagyobb 
piaci részarányt 
képviselnek 
a könnyû-
szerkezetes 
faházak is. Ezek 
gyártói szintén 
a tevékenysége-
ikre optimalizált 
alapanyagot 
igényelnek.

– Mit kínál 
ezen piaci cso-
portnak a Profilfa?

Profilfa, ahol  
a minõség természetes
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A keszthelyi székhelyû Profilfa
Kft.-nél az elmúlt években mind 
mennyiségi, mind minõségi fejlesz-
tések sorozata zajlott le, amelynek 
következtében a cég a régió meg-
határozó alapanyag-beszállítójává 
válhatott. A vállalkozás a közeli 
REZI községben, 1990-ben kezdte 
meg mûködését, majd 1997-ben 
költözött a jelenlegi telephelyére 
Keszthelyre, a Külsõ Zsidi útra. 
Ma ca. 14 000 m2-en gyártói, 
szolgáltatói és kereskedelmi tevé-
kenységet végez. A folyamatos 
fejlesztéseknek köszönhetõen ma 
már a régió legkorszerûbb gyalu-
üzeme mûködik a Profilfánál.

Profilfa a magasból

Ami a fához 
kell, az nálunk a 
polcokon
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– Könnyûszerkezetes faházak 
szerkezetépítéséhez kínálunk északi 
lucfenyõ fûrészárut különbözõ hossz- 
és szélességtartományban, 36x100, 
44x100, 50x150, 75x200 szelvénymé-
retekben, 14–16% -os nedvességtarta-
lommal, SF minõségben.

Ez az alapanyag sûrû szövetû, ám 
könnyen megmunkálható, a belõle ké-
szült termékek hosszú élettartamúak. 
A piacon megszokott alapanyagokhoz 
képest a skandináv fûrészüzemekben 
magas technológiai alkalmazás-
sal gyártott alapanyagok egységes 
méretûek, így a felhasználók munkája 
lényegesen leegyszerûsödik. Köny-
nyebb és olcsóbb a felületek kezelése.

Kínálunk továbbá faházak külsõ, ill. 
belsõ burkolásához különbözõ profilú
gyalult árukat, hajópadlókat, lambériákat, 
és az EGGER gyártmányú OSB 3 lapok 
teljes méretválasztékát. 

– Melyek a cég saját gyártású termékei 

és melyek a Profilfa gyaluüzemének és
gyalult termékeinek sajátosságai, minõségi 
biztosítékai?

– A legjobb 
minõségû északi 
fenyõ alapanyagok 
felhasználásával, a 
mai kor legmoder-
nebb technológiája, 
a német Weinig 
Hydro technológia 
alkalmazásával 
készítjük termékein-
ket. Magyarországon 
egyedülállóan csak 
cégünk rendelkezik a 
teljes Weinig Hydro 
technológiai sorral, 
mely technológia 
csak így képez teljes 
egészet, s csak így 
lehet biztosítani a 

folyamatosan azonos 
minõséget.

Falburkolóink 
–gondolok itt a lam-
bériára, hajópadlóra 
– felülete a csiszolt 
felületnél is simább, 
bútor minõségû.

Termékeinket 
védelmük érdekében 
kötegenként átlátszó 

CÉGRIPORT

fóliába csomagoljuk, biztosítva ezáltal 
a termék megtekinthetõségét. Célunk 
a minõségi termékek meghonosítása a 
magyar piacon. 

Létrehoztunk, és folyamato-
san mûködtetünk egy saját, belsõ 
minõségbiztosítási rendszert, mely garan-
tálja, hogy az általunk gyártott termékek 
– akár többéves viszonylatban is – azonos 
felületi minõségûek és méretûek lesznek. 

Az eltelt több mint két év összes ta-
pasztalata, és a gyártás folyamán szakem-
bereink többszöri minõség-ellenõrzése 
révén bizton és büszkén állíthatom, hogy 
termékeinkkel a teljes falburkoló piac 
élvonalába tartozunk.

– Milyen szolgáltatások teszik teljessé a 
Profilfa kínálatát?

– Áruházunkban sokféle, fához 
kapcsolódó terméket tartunk, a lambéria-
kapocstól a felületkezelõ, ragasztóanyago-
kon keresztül a kivetõpántig. 

Így biztosítjuk a kis- és nagyfelhaszná-

lók minél teljesebb körû kiszolgálását.
Az elmúlt évek gyakorlatát követve 

– amennyiben erre igény jelentkezik 
– akár saját, akár külsõ szállítással meg 
tudjuk oldani a termékek helyszínre 
fuvarozását.

Közel 1 éve vagyunk jelen az 
interneten is a www.profilfa.hu cím alatt,
ahol a látogatók a termékkínálatunk 
részletes adatait, cégünk elérhetõségeit 
ismerhetik meg.

Ezúton hívok meg minden kedves 
érdeklõdõt, hogy keresse fel személyesen 
a Profilfa Kft. telephelyét, látogasson el a
minõség otthonába!

(x)

A mindent tudó Weinig Hydro

Német kamion, skan-
dináv fûrészáru, japán 
targonca, magyar 
telephelyen

Mi „láthatóan” csomagolunk


