
ég nincs egy éve, hogy  a
keszthelyi PPrrooffiillffaa  KKfftt.. meg-

nyitotta Faipari-Barkács-Áruházát
és máris újabb jelentôs eseményre
hívták össze partnereiket, munka-
társaikat, szaktársaikat a cég
vezetôi.
2001. ápilis 5-én ugyanis átadásra
került az új GGyyaalluuüüzzeemm, a faipari
gépek, kiemelten a gyalugépek
gyártása terén világelsô, csúcs-
technológiát képviselô Weinig
gépekkel felszerelve.
KKooccssiiss  JJóózzsseeff a cég tulajdonos

ügyvezetôje azon túl, hogy a minô-
ségi termelés, kereskedelem el-
kötelezettje, a folyamatos fejlesz-
tés híve, így szinte természetes,
hogy a Profilfa Kft.-nél mindig lehet
számítani valamilyen, a jobbítás
érdekében történô elôrehaladásra,
továbblépésre. 
A Profilfa Kft. tíz éve foglalkozik
hajópadló és falburkoló anyagok,
lambéria gyártásával. Eddigiekben
a saját gyártás mellett, hogy az e
téren egyre növekvô piaci igé-
nyeknek eleget tudjanak tenni,
svéd és osztrák importból is
szereztek be gyalult termékeket.
Azonban – mint azt Kocsis József
megnyitó beszédében kiemelte:
… Üzemünk fokozatosan törekedett
az európai színvonalú termelés
megteremtésére. Öt-hat évvel ez-
elôtt még, mindenki a maga szak-
területén, csodálkozva nézte a
fejlett nyugati technológia minô-
ségi színvonalát, termelékenységét
és feltette magának a kérdést,
hogy vajon az ô vállalkozása mikor
jut el az ott látott termelési szintre.
Nos a Profilfa Kft-nek tíz éves
kemény szellemi és fizikai munka
után sikerült megvalósítani, hogy
a magas színtû igények kielégíté-
séhez fejlett technológiával, nagy
teljesítményt és precizitást elérô
világszínvonalat képviselô gépek-
kel berendezett gyaluüzemét meg-
valósítsa, vágyait valóra váltsa…
Az elmúlt negyedév beruházásá-
nak eredménye az új gyaluüzem.
A technológiai sor kialakítását, a
tervezést, a Profilfa Kft. kollektí-
vája végezte és az elképzeléseiknek
megfelelô gyaluüzem kialakításához
a gépeket – a hydro technológiát
és azt teljes körûen kiszolgáló be-
rendezést - a német Weinig cégtôl,
annak magyarországi képvisele-
tén – a szombathelyi Greenteam
Kft.-n keresztül szerezték be. 
Hogy mi döntött a Weinig gépek
mellett? Nos azon túl, hogy a
Weinig csoport berendezései világ-
színvonalat képviselnek, filozófiá-
juk, mely szerint nem egysze-
rûen gépeket, hanem komplett
technológiát értékesítenek, vala-
mennyi berendezést több éves
megállás nélküli üzemre tervezték,
megfelelt a Profilfa Kft. elgondolá-
sának.
Az új technológiai sor egy Weinig
Hydromat 23 C típusú gyalu- és
profilozó rendszerbôl, adogató
berendezésbôl, Rondamat 960-as
profilozó és élezô egységbôl,
valamint az Opticontrol berende-
zésbôl áll, ezzel biztosítva a
bútor-minôségû felület gyalu-
lását, a különféle profilozott

félkész-, késztermék gyártását.
A Profilfa Kft. kollektívájának
elsôdleges célja a hydro technika
magas szintû elsajátítása, majd
az év második felétôl már terve-
zik az áruskála további bôvítését.
A minôségi termelés biztosítéka
az alapanyagok mûvelet közbeni
többszörös ellenôrzése. Az ada-
goló berendezés eleve nem juttat
el 15%-nál nedvesebb anyagot a
gyalugéphez, de a technológiai
sor végén is újabb minôsítés tör-
ténik, csak ezután csomagolják,
kötegelik a gyalult árut, a szintén
automata berendezéssel. (Minô-
sítés szerint négyféle osztályba
sorolják az árut, úgymint elsô-,
másod- és harmadosztály, valamint
egy általános elsô-másodosztály.)
Mint ahogy Kocsis József mondta,
a gyártás jelenleg kétféle módon
történik. Vékonyabb áru eseté-
ben csak a gyalugép üzemel, míg
vastagabb árunál a gyalulás mellett
fûrészelési technológiát is alkal-
maznak.
Az átadási ünnepségen az új gyártó
egységet AAllppáárr  DDéénneess a Weinig
cég nyugat-magyarországi képvi-
seletét ellátó Greenteam Kft.
egyik vezetôje mutatta be. A
gyakorlati bemutató során a
Leitz Hungária Kft. képviseletében
KKaallaa  TTiibboorr véleményezte az import-
ból beszerzett, illetve az új gépen
saját termelésben készült falbur-
kolatokat felületi megmunkálás
alapján. A megmérettetés sikeres
volt, a bemutatón készült termék
az elvárások szerinti  magas igé-
nyeknek megfelelt, kiváló “osztály-
zatot” kapott. 
A termeléshez jelenleg szibériai
luc, és borovi fenyôfûrészárut
használnak fel, de tervezett a
fenyôfûrészáru Svédországból
való behozatala is, amely az
anyagok hosszúsági méretében
jelent majd további választék
bôvülést.
A Profilfa tulajdonos ügyvezetôje
szeretné viszonteladói hálózatát
tovább bôvíteni. Bízik benne és
munkatársaival egyetemben, min-
den igyekezetükkel törekednek rá,
hogy partnereiket még az eddi-
gieknél is gyorsabban, rugalma-
sabban tudják kiszolgálni minôségi
termékeikkel, természetesen a
tôlük megszokott korrekt módon.
A Profilfa Kft. évrôl – évre emel-
kedô forgalma, amely a fejlesz-
tések megvalósítását lehetôvé
teszi, a jó minôség, a szakszerû
szolgáltatás, valamint partnereik
bizalmának és elégedettségének
bizonyítéka.
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Új Gyaluüzem a -nél
Elsô helyen a minôség

.


