
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

A projekt azonosítószáma:  GINOP
 
„KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁS FEKETE

 
Fekete Tibor egyéni vállalkozó 
megmunkáló központot, 1 db ED 72 hű
Széchenyi 2020 program keretében elnyert 
segítségével. 

Fekete Tibor vállalkozását 1985
vállalkozásként. A társaság fő tevékenységi köre 1623’08 Épületasztalos
jelenlegi projekt keretében is fejleszteni kíván

A projekt célja, a társaság tevékenységi körének bő ű

fejlesztés, mely versenyképességét kiemelkedő
bővítése mellett jelentős innovációt tartalmaz a társaság számára, ennek köszönhető
értékláncban előre lép.  

Ennek elérése érdekében a vállalkozás beszerzett egy 
biztosít a napjában akár többszöri profilváltásokra, valamint a különböző
az emberi egészség veszélyeztetése nélkül. 
10-12 ablak legyártására képes naponta.
egyéni formák kialakításához szükségesek a különböző ő

beszerzése. Az Archimede szoftver a 
köszönhetően az átállási idők az egyes munkafolyamatok között radikálisan csökkenthető
hibatényezőből fakadó selejtek száma is csökkenthető
berendezés és hűtve szárító berendezés a gépek biztonságos üzemeltetéséhez, valamint a munkavállalók 
egészséges munkakörülményeinek kialakításához szükségesek

A pályázat keretében beszerzett berendezés 
berendezés. 

A fejlesztés során beszerzett gépet azonnal hasznosításba vette a 
követően, azonnal integrálódott a vállalkozás
háttérrel rendelkezik a fejlesztés során beszerzett eszköz mű

közvetlenül és közvetett módon létrejövő
 
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul
segítségével. 
 
A projektről bővebb információt a www.feketeablak.hu
További információ kérhető: 
Fekete Tibor 
Elérhetőségeink: telefonszámunk: +
A projekt azonosítószáma: GINOP-1.2.3
Befejezés időpontja: 2019.01.02.; Támogatás aránya: 
A támogatás összege: 22 078 750,- 
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HÁZÁS FEKETE TIBOR EGYÉNI VÁLLALKOZÓNÁL

 sümegprágai telephelyén 1 db Archimede 
ot, 1 db ED 72 hűtve szárítót és különböző szerszámokat 

Széchenyi 2020 program keretében elnyert 22 millió forintos vissza nem térítendő

Fekete Tibor vállalkozását 1985-ben alapította jelenlegi telephelyén, akkor még 
ő tevékenységi köre 1623’08 Épületasztalos-ipari termék gyártása, melyet a 

jelenlegi projekt keretében is fejleszteni kíván. 

tevékenységi körének bővítése, valamint egy olyan mértékű
fejlesztés, mely versenyképességét kiemelkedő módon növeli. Az új technológia integrálása termékkörének 
ő ős innovációt tartalmaz a társaság számára, ennek köszönhető

ében a vállalkozás beszerzett egy 4WIN megmunkáló központot
biztosít a napjában akár többszöri profilváltásokra, valamint a különböző alakú, formájú ablakok gyártására 

egészség veszélyeztetése nélkül. A berendezés megnövekedett teljesítményének köszönhető
12 ablak legyártására képes naponta. A CNC megmunkáló központ mellett a kapacitásbő

egyéni formák kialakításához szükségesek a különböző megmunkálási lehetőséget biztosító szerszámok 
szoftver a megmunkáló központtal való kommunikációt biztosítja, ennek 

ő ők az egyes munkafolyamatok között radikálisan csökkenthető
ó selejtek száma is csökkenthető. A projekt keretében beszerzés

űtve szárító berendezés a gépek biztonságos üzemeltetéséhez, valamint a munkavállalók 
egészséges munkakörülményeinek kialakításához szükségesek 

A pályázat keretében beszerzett berendezés korszerű, az európai minőségi követe

t azonnal hasznosításba vette a társaság, ezért a fejlesztés befejezését 
vállalkozás napi működésébe. A társaság megfelelő

rendelkezik a fejlesztés során beszerzett eszköz működtetéséhez, valamint a fejlesztés során 
közvetlenül és közvetett módon létrejövő eredmények fenntartásához.  

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg, a 22 millió forint európai uniós 

www.feketeablak.hu oldalon olvashatnak. 

+ 36 (20) 911-1785, e-mail címünk: info@feketeablak.hu
1.2.3-8-3-4-16-2017-00536 

Támogatás aránya: 30% 
 Ft 

OZÓNÁL" 

Archimede szoftvert, 1 db 4WIN 
ő szerszámokat vásárolt meg a 

vissza nem térítendő támogatás 

ben alapította jelenlegi telephelyén, akkor még egyszemélyes 
ipari termék gyártása, melyet a 

ővítése, valamint egy olyan mértékű technológiai 
ő módon növeli. Az új technológia integrálása termékkörének 

ő ős innovációt tartalmaz a társaság számára, ennek köszönhetően a termelési 

4WIN megmunkáló központot, mely lehetőséget 
ő alakú, formájú ablakok gyártására 

teljesítményének köszönhetően 
A CNC megmunkáló központ mellett a kapacitásbővítéshez és az 

ő őséget biztosító szerszámok 
megmunkáló központtal való kommunikációt biztosítja, ennek 

ő ők az egyes munkafolyamatok között radikálisan csökkenthetőek és az emberi 
A projekt keretében beszerzésre kerülő elszívó 

űtve szárító berendezés a gépek biztonságos üzemeltetéséhez, valamint a munkavállalók 

ű őségi követelményeknek megfelelő 

, ezért a fejlesztés befejezését 
űködésébe. A társaság megfelelő szakmai és szervezeti 

űködtetéséhez, valamint a fejlesztés során 

millió forint európai uniós támogatás 

info@feketeablak.hu 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 


