alapanyag

A Profilfa Kft. exportképes minőségpolitikája

Prémiumminőségű gyalult áru
hazai és külföldi piacokra
Néhány évvel ezelőtt már cikkeztünk a keszthelyi székhelyű Profilfa Kft. saját gyártású gyalult termékprogramjának exportban elért sikereiről. A cégtulajdonos, Kocsis József már a
kezdeti időkben felismerte a külföldi piacokban rejlő kitörési lehetőségeket, illetve azt, hogy
erre csakis magas minőségű termékekkel van esély. Azonban ez a hazai piacnak is előnyére
válik, hiszen ugyanezen minőségi termékeket kínálják itthon is.
A vállalkozás 1990-ben indult a Keszthely
melletti Reziben, egy hajópadló és lambéria gyártásával foglalkozó üzemben,
ahol 10 éven keresztül kemény munkával
haladt előre, mígnem 2000-ben költözött
a jelenlegi, a keszthelyi Külső-Zsidi úti
telephelyre. A 14 000 m2-es területen létrehozott gyaluüzemben folytatódott tovább
a profilozott gyalult termékek gyártása,
emellett alapanyag- és késztermékraktárat
alakítottak ki, valamint helyet kapott egy
jól felszerelt barkácsáruház is. A fejlődés
azóta is töretlen, folyamatos raktárbővítések, technológiai fejlesztések garantálják,
hogy a vásárlók, illetve a viszonteladók
mindig a megszokott magas minőséget
kapják, rövid határidővel.
Az üzem területén végigjárva rögtön
észrevehető, hogy a mennyiség mellett

A fedett raktárakban kb. 2000 m2 állandó raktárkészlet várja a továbbfeldolgozást, amelyek túlnyomó része jó minőségű svéd és finn fenyő fűrészáru

éppolyan fontos a minőség is, ami az
export alapfeltétele. Ezzel kapcsolatosan
kérdeztük Kocsis József ügyvezetőt.

– Úgy látom, itt természetesnek számít,
hogy külföldi kamionok jönnek-mennek a
telephelyen?
– Örömmel mondhatjuk el, hogy az elmúlt
évtizedben több ország piacán (Csehország,
Horvátország, Románia) is sikerült stabil
felvevőpiacot találni gyalult termékeinknek.
Ezt egyrészt a Weinig technológiára épülő
korszerű gyártósorunknak köszönhetjük,
másrészt pedig annak, hogy jó minőségű
alapanyagokból dolgozunk, amely lehetővé teszi, hogy zömében „AB”-s, valamint
„A”-s minőségi kategóriát gyártsunk. Mi a
lambériáink és gyalult áruink gyártásához
A keszthelyi Külső-Zsidi úti telephely
folyamatosan fejlődik raktárkészletben, technológiában, kapacitásban
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túlnyomórészt skandináv és Ausztriából
érkező fenyő fűrészárut használunk, amiből
komoly készletet tartunk, a folyamatos
termelés biztosítására.

– Az „AB” jelölés egy vegyes minőséget
takar. Mennyire szigorúak az erre vonatkozó
minősítési és minőségi elvárások? Egyszerűbben fogalmazva mekkora a különbség
„AB” és „AB” minőség között?
– Ez belföldi piacon jogos kérdés, amiről
mindenképpen fontos beszélni, ugyanis
a szabványok értelmezéséből, illetve a
„minősítési szokásokból” adódóan elég
nagy a szórás ezen a téren.
Felhasználhatóság és érték szempontjából sem mindegy, hogy az „AB”
minőségi kategória mennyi jó minőségű,
azaz „A”-s anyagot tartalmaz. A válság
kezdete óta különböző kategorizálás
szerinti „AB”-s termék honosodott meg
a hazai piacon, melyeknek összetétele
mind-mind különböző. Például a VEH
(Európai Gyaluüzemek Szövetsége)
szabvány két AB minőséget különböztet
meg. A „VEH TOP” kategória 60% „A”-t
tartalmaz, az úgynevezett „VEH-AB”
minőség mindösszesen 30%-ot, mely
korántsem mondható soknak.
A Profilfa Kft. „AB”-s termékei 70% „A”-t
tartalmaznak, melyet már a kezdetektől
bevezettünk és több évtized óta eszerint
dolgozunk. A százalékokból látszik, hogy
a Magyarországon főleg megjelenő „VEHAB” minőséghez képest 40%-kal több „A”
osztályt tartalmaznak termékeink. Itt egyből érzékelhető a minőség és a minősítési
folyamatok közti különbség. Többek közt
ezért is hangsúlyozzuk mindenhol, ahol
lehet, hogy cégünk „Prémium” minőségű
termékeket állít elő.
A felhasználó viszont csak azt látja,
hogy mindkettő „AB” osztályú, holott a
különbség tetemes. Ennek nem tudása
sokszor komoly versenyhátrányt okoz a
hazai gyártóknak vagy kereskedőknek.

A Profilfa Kft. „AB” minőségű gyalult árui 70%-os arányban „A” minőségi osztályú faanyagot tartalmaznak, ami 40%-kal több, mint egy átlag „AB”-s termékben

a felületkezelés gazdaságosságában mutatkozik meg.
– A 2013-as évre milyen célokat tűztek

A VEH (Európai Gyaluüzemek Szövetsége)
„VEH-AB” minőségi kategóriája 30% „A”
osztályú faanyagarányát
www.veuh.org

– Mit takar részleteiben „Profilfa Prémium” minőség?
– A Profilfa Kft. „AB” minőségének 70%os „A” tartalma biztosítja az egyedülálló
ár-érték arányt. Alapanyagainkat Skandináviából, illetve Ausztriából szerezzük
be, ezzel is biztosítva a gyalult anyagok
magas élettartamát. A megbízható, komoly múlttal rendelkező, professzionális
emberállomány és szaktudás biztosítja az
állandó, garantált minőség-összetételt. A
Weinig Hydro technológiának köszönhetően pontos mérettartás jellemzi termékeinket, melyek precíz megmunkálásuk
miatt felhasználóbarát kialakítást tesznek
lehetővé, s e technológiának köszönhető a
szinte bútorminőségű felület, mely majd
A faházgyártókat megcélzó programban számos
nagyobb keresztmetszetű
gyalult termék található,
amelyek szintén a lambériáknál és hajópadlóknál
már megszokott minőségi felfogásban
készülnek

ki?
– A belföldi piac mellett továbbra is
egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk exportteljesítményünk növelésére. Komoly
marketingmunkát kezdtünk el ennek
érdekében, említhetnénk itt a külföldi
hirdetések bővülését, új honlap készítését és rövid távú céljaink közé tartozik
külföldi képviseletek létrehozása.
Emellett a hazai piac is kezdi felismerni,
hogy mekkora különbség létezhet „AB”
és „AB” minőség közt. Rengeteg fórumon
próbáljuk ezt hangsúlyozni. Aki hosszú
távon gondolkodik, mindenképp a minőség
felé mozdul el a jövőben.
A technológiáink fejlődésével lehetőség adódik új termékek bevezetésére
is. Ennek nyomán néhány éve elkezdtük
speciális profilok gyártását, például a faházkészítőknek, de gyártunk termékeket
a csomagolóiparnak is.
A partnereinkkel való jó kapcsolat megőrzésében szerepe van a nyitott, kötetlen
találkozóknak, ezért ebben az évben több
vevőtalálkozó szervezését tervezzük.
Ezek a rendezvények arra is jó lehetőséget adnak, hogy meg tudjuk ismertetni
meglévő, illetve leendő partnereinkkel
termékeink kiváló minőségi összetételét
és teljes termékkínálatunkat.(x)
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