GYÁRTÓESZKÖZÖK BESZERZÉSE A RELAX 2000 KFT. SZÁMÁRA
TÖBB, MINT 188 MILLIÓ FORINT ÉRTÉKŰ ESZKÖZBESZERZÉST VALÓSÍT MEG A RELAX 2000 KFT.
CSOKONAI UTCAI ÉPÜLETÉBEN, MELYHEZ A GINOP-1.2.3-8.3.4-16 PÁLYÁZATI KONSTRUKCIÓ
KERETEIN BELÜL 26,53 %-OS TÁMOGATÁSI INTENZITÁS MELLETT 50 MILLIÓ FORINT VISSZA NEM
TÉRÍTENDŐ, ILLETVE 63,46 %-OS TÁMOGATÁSI INTENZITÁS MELLETT 119,6 MILLIÓ FORINT
VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁST KAPOTT.
A Relax 2000 Kft. elsősorban az árnyékolástechnikához és nyílászárókhoz kapcsolódó saját
rendszerekhez profilok és alkatrészek gyártásával és fejlesztésével foglalkozik. További fő
tevékenysége a PVC profilok extrudálása, műanyag termékek fröccsöntése, valamint alumínium
profilok görgőzése és fém alkatrészek gyártása is. Köszönhetően a nyugat-európai színvonalú modern
technológiának, a berendezéseknek, s a kiváló kollektív munkaerőnek, a cég szabad kapacitással is
rendelkezik, ami lehetővé teszi, hogy mások részére is gyárthasson. A műszaki PVC ill. alumíniumból
előállított termékek gyártása mellett a Relax 2000 Kft. helyszíni mérést, szerelési szolgáltatást is vállal
cégek és magánszemélyek részére egyaránt.
A cég által alkalmazott technológia világszínvonalú, amelyet a korszerű géppark biztosít. A vállalkozás a
megalakulása óta dinamikusan fejlődik, eredménye pozitív. A most megvalósult eszközbeszerzés korszerű, a
vevői igényeknek mind magasabb szinten történő kielégítését szolgálja, növeli a termelés hatékonyságát és a
piaci részesedés növelésének irányába hat. A projekt megvalósításával a belföldi és külföldi vevőállomány
erőteljes növekedése várható, ehhez nagyban hozzájárult a gépek beszerzése, mivel a cég stratégiája, hogy
a piacon nagy hozzáadott értékkel rendelkező termékek jelenjenek meg. A beszerzésre került gépek a piacon
csúcstechnológiát képviselnek.
A pályázat keretében megvalósuló legfontosabb fejlesztések egy redőny, illetve alkatrészeinek gyártásával
üzem korszerűsítésére vonatkoznak, melyek elengedhetetlenül szükségesek a cég szolgáltatási palettájának
bővítéséhez. A beruházás célja szerszámacél alapanyagú szerszámok/több fészkes öntő formák beszerzése,
melyek nagy nyomásos automata fröccsöntő gépbe történő installációjával, öntött alumínium redőny rendszer
(tok) alkatrészek gyártása valósítható meg. „137”, „165” és „180” típusú szerszámok, illetve a hozzájuk tartozó
XP bővítések, egyéb alkatrészek kerülnek beszerzésre a projekttel kapcsolatban, hogy az öntőformák
alkalmasak legyenek a típusok méretben történő előkészítésére. A felsorolt gépek a fent említett
tevékenységek nagymértékű kapacitásbővítését eredményezik, mely segítségével a cég az eddigi
színvonalnál magasabb minőségű termékeket állítana elő rövidebb idő alatt.

