


Cégtörténet
Az Ava-Pack Kft. magyar magánszemélyek által 2001-ben 
alapított vállalkozás, amely a Nyugat-magyarországi Régió-
ban letelepülő multinacionális cégek faalapú csomagolásá-
nak kiszolgálása mellett főként laminált irodabútorok és fém-
bútorok gyártására, forgalmazására, intézményi, illetve irodai 
bútorozások kivitelezésére és belsőépítészeti tervezéstámo-
gatásra szakosodott.

A dinamikusan változó piaci viszonyok megkövetelték a sa-
ját gyártási kapacitások bővítését, így 2001-ben elindult a 
csomagolóanyag-gyártás, majd 2002-ben egy kis létszámú 
asztaloscsapattal a laminált bútorok gyártása.

Később a csomagolóanyag-gyártás indokolttá tette, egy la-
katosüzem létrehozását, amely a kiegészítő fém alkatrészek 
mellett elkezdett iskolabútorokat, székvázakat gyártani. A tel-
jes vertikum létrehozásához szükséges volt egy keményfás 
üzem is, melyet 2006-ban vásárolt meg cégünk. E telephe-
lyünkön óvodai bútorgyártás mellett székgyártással és egye-
di keményfa termékek előállításával foglalkozunk.

Az Ava-Pack Kft. Magyarország egyik meghatározó faalapú ipari csomagoló-

anyag, fém-, laminált- és tömörfabútor-gyártója, jelentős belsőépítészeti kivitelező, 

évek óta a magyar bútorgyártás aktív, dinamikusan fejlődő résztvevője.

Minden üzletágunkban folyamatos termékfejlesztés zajlik, így 
alakult ki az egyetemi előadók berendezésválasztéka mellett 
a laminált- és iskolabútor családjaink, de emellett a kórházi 
bútorok gyártása és forgalmazása terén is jelentős sikereket 
értünk el. 

Csomagolóanyag-gyártói tevékenységünk mellett egyre na-
gyobb szerepet töltünk be a hazai bútorgyártás palettáján. 
Fémbútoraink, keményfa és laminált termékeink a hazai piac 
legszélesebb termékpalettájú gyártójává tettek bennünket. 
2008-ban fémbútorokat és székalkatrészeket gyártó lakatos-
üzemünket egy újabb üzem vásárlásával erősítettük meg 
Szécsényben. Itt CNC csúcstechnológiával felszerelt fém-
megmunkáló és lapszabászüzemet hoztunk létre a legválto-
zatosabb bútorigények kielégítése érdekében.

Folyamatos fejlesztéseket hajtunk végre, kihasználjuk a pá-
lyázatok nyújtotta lehetőségeket, folyamatosan építkezünk, 
csarnokokat építünk, technológiáinkat korszerűsítjük.

2009-ben egy jelentős piaci részesedéssel bíró bútorgyár-
ban szereztünk döntő befolyást, míg egy évvel később 2010-
ben a győri régió egyik legképzettebb szakembergárdájával 
létrehoztuk egyedi belsőépítészetre szakosodott üzemünket 
egy barnamezős beruházásban épített új csarnokban.

2010-re elértük, hogy cégünk egyedülálló háttérrel szinte 
bármilyen belsőépítészeti területen vállalkozhat.
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Értékesítés és forgalom
Az értékesítés segítése érdekében kollégáink szakmai ta-
nácsadással és 3D prezentációs látvány- és gyártmányter-
vekkel támogatják megrendelőink legmegfelelőbb döntését.

Társaságunk jelenleg a magyar csomagolóanyag-piacon évi 
8000 m3 fűrészárut dolgoz fel és értékesít, főként az autó-
iparban érdekelt multinacionális cégeknek, közülük is kiemel-
kedően az AUDI Hungaria Motor Kft.-nek.

A magyar bútor és fémbútor piacon havi 80–100 millió forint 
értékben értékesítünk különböző saját gyártású termékeink-
ből. Évente több száz irodai és 1000–1500 komplett iskolai 
munkahely kivitelezését végezzük el. Az Ava-Pack Kft. az or-
szág talán legkiterjedtebb gyártóbázisát tudhatja maga mö-
gött, melynek dolgozói létszáma több, mint 200 fő. Cégcso-
portunk összforgalma éves szinten meghaladja az 5 milliárd 
forintot.

Technikai adatok
Cégcsoportunk a nagyméretű projektek megvalósításához 
szükséges eszközökkel, forrásokkal és szakembergárdával 
rendelkezik. A gyártásban pillanatnyilag 180 fizikai állomá-
nyú szakmunkás dolgozik, a termelés és forgalmazás zökke-
nőmentes irányítását 22, rendszerben működő számítógép 
segíti. Az Ava-Pack Kft. járműparkja 9 tehergépkocsiból és 
5 személygépkocsiból áll, amely lehetővé teszi partnereink 
pontos kiszolgálását. A gyártott és forgalmazott termékek 
esetleges garanciális, vagy jótálláson túli javítását az egész 
ország területén tevékenykedő szervizszolgálat végzi.

Minőségbiztosítás
Cégünk gyártási és értékesítési folyamatai MSZ EN ISO 
9001, MSZ EN ISO 14001 és MSZ EN ISO 28001 szabvá-
nyok szerint tanúsítottak.

Remélem, hogy az Ava-Pack Kft. csapata

az Ön szolgálatára lehet a közeljövőben.

Tevékenységünk részletesen megismerhető a

www.avapack.hu weboldalon.
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Sportlétesítmények
SportcSarnok •  uSzoda
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Regionális multifunkciós iskolai csarnok, Győrszentiván 
150 férőhelyes lelátó,  

ahol a Flexwood palást 
és a laminált lap jól kiegészítik egymást
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Egészséges életmód, mozgás, sport, 

szabadtéri és fedett sportlétesítmények.

Minden sportág akkor fejlődik igazán,

ha megfelelő körülményeket tudunk

biztosítani mind a sportolóknak,

mind pedig a szurkolóknak.

Az általunk beépített nézőtéri fém és fa 

csarnokberendezések tervezése során 

maximálisan törekszünk az ergonómia és 

az esztétika harmonizálására. Célunk az, 

hogy kényelmet és komfortot biztosítsunk

a sportesemények szurkolóinak.
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Rábca-torok Sportcentrum, Ikrény
350 ülőhely, 700 állóhely.

A tömör bükkfa és a Flexwood ülések
jól megférnek egymás mellett

8

A Flexwood székek színválasztéka 

messzemenően alkalmazkodik 

a sportlétesítmény színvilágához.

A fa természetes melegsége látványos, 

egyedi harmóniát teremt

a lelátó kék hátterével.



9I Ava-Pack  I  Sportlétesítmények 9I Ava-Pack  I  Sportlétesítmények



10 I Ava-Pack  I  Sportlétesítmények

 Városi uszoda, Miskolc – Flexwood székek, lépcsős oldalfalra rögzített fém tartószerkezettel

A Flexwood nedves, párás

környezetben is kiválóan megállja

a helyét.

Felületében díszített dekoratív

változata látványában és

minőségében is igényes 

belsőépítészeti elemként funkcionál.
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eladóterek •  pultok

Üzletberendezések
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Ahány féle termék, annyi eladótér 

és marketingelem.

A jól kialakított üzletberendezés 

a sikeres értékesítés záloga.

Legyen az ruházat, élelmiszer, 

vagy vendéglátás, 

mindenhol meg kell küzdeni 

a konkurenciával 

a vevők kegyeiért.

Ebben próbál segítséget nyújtani 

jól képzett tervező és kivitelező 

csapatunk.

 

Luisa Spagnoli Boutique
exkluzív ruházati szaküzlet, Győr 

Az elegancia és az igényes kivitelezés a fém, 
a fa és az üveg harmóniájával
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Török fürdő, Eger – Vendéglátóhely, ahol a rozsdamentes elemek és az üveg összeférhetőségét prezentálja a korhű grafikákkal

Jókenyér Pékség, Gödöllő
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Jókenyér Pékség, Gödöllő
Itt nem csak a kenyér jó, 

az eladótér is vásárlásra ösztönöz

Mindent a szemnek!

Áttekinthető, a teljes kínálatot bemutató pult 

és polcrendszer segít a választásban.

A friss péksütemények akár 

helyben is elfogyaszthatók.
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A Lipóti Pékség mintaboltja, Pápa
A finompékáru, a tejtermék, a tésztafélék mindegyike önállóan és mégis egységet alkotva jelenik meg  az ízlésesen kialakított üzletben

A Törley Pezsgőpincészet mintaterme, Budapest
A tágas belső teret igényesen kialakított vitrinek tagolják
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konyhabútor  •  Szobabútor  •  fürdŐ  •  lépcsŐ  •   Szauna

Lakásberendezések
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Életünk legfontosabb színtere, itt 

élünk, itt neveljük gyermekeinket, 

itt pihenjük ki a munka fáradalmait, 

itt töltődünk fel és talán sokszor 

lakásunk berendezése, harmóniája 

alapján ítélnek meg bennünket.

Nagyon fontos, hogy úgy alakítsuk 

környezetünket, hogy minden 

helyiségben a kényelem,

a nyugalom és a biztonság

vegyen körül bennünket.Praktikum és szépség a konyhában. 
Az igényes belső teret cseresznyefurnér és tömörfa teszi egyedivé
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A kerámia hűvösségét a tömör diófa és
a gyékény kombinációja ellensúlyozza 
a fürdőszobában
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A klasszikus fenyőbútor a gyékénybetétes ajtókkal és 
a kovácsoltvas ágy modern fiatalos kényelmet biztosít.

A keményfa és az üveg ötvözete 
sok lehetőséget rejt a belsőépítészetben
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A lépcső önálló és mégis nagyon fontos eleme 
minden többszintes lakásnak.
A biztonság mellett a lépcsőfokok, a vázrendszer és a korlát 
egyaránt fontos látványelem
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Hazánkban is egyre gyakoribbak
az igényesen kialakított házi szaunák
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auditórium •  hangverSenyterem •  konferenciaterem

Előadótermek
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SOTE patológiai előadóterem, Budapest – Design és funkcionalitás

Innovációs Központ, Balatonfüred – Előadóterem, ahol a praktikum mellett az ergonómia is fontos szerepet kapott
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Fém lépcsőkorlát  – Ideális és látványos megoldás 
a nagy igénybevételnek kitett intézményekben

Planetárium, Budapest – A látogatók az egyedi célra fejlesztett székekben élvezhetik az előadásokat

Koncertterem ruhatár – Egy előadóteremhez szükségszerűen tartozik olyan kiegészítő tér,  
amely nélkül nem lehet gondtalan és teljes az élmény

Funkció, látvány és harmónia.

Előadóterem-berendezéseink teljes szabad-

ságot kínálnak és minden felhasználói célnak 

megfelelnek. Megoldást kínálunk nagylétszámú 

termek, vagy akár a kis befogadóképességű, 

klubjellegű helyiségek ideális kiakaítására is.

A tervezés során a székek, pulpitusok és egyéb

kiegészítő bútorok harmonikus összeállítása

mellett nagy hangsúlyt fektetünk a belső terek

hangulatának, akusztikájának megteremtésére.
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Jász-Plasztik Kft., Jászberény
Mobil széksorokkal kialakított teremberendezés

Fémvázas egyszerű ergonóm palást, 
ahol a rétegelt lemezből készült ülőhelyeket 

a kihajtható írótábla teszi előadótermi székké
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Koncertterem, Pécs – A falfelületek kialakítása egyediséget és kifogástalan akusztikát kölcsönöz e modern, fiatalos hangulatú teremnek

A változtatható méretű dobogórendszer lehetőséget teremt szóló és zenekari koncertek rendezésére
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A többfunkciós terek elengedhetetlen tartozékai a mobil 

előadószékek, ahol a kényelem és a funkcionalitás az 

elvárás. E széktípus letisztult modern szín- és

formavilága, könnyű kezelhetősége teszi széles körben 

nélkülözhetetlenné termékünket.

Kis helyigényüknek, elnyűhetetlenségüknek

és mobilitásuknak köszönhetően

az előadótermek mellett a közintézményekben is

gyakran találkozunk ezzel a széktípussal.

Nyugat-magyarországi Egyetem, Győr
Pácolt, ergonóm rétegelt lemezpalást, egyszerű fém tartószerkezet, kihajtható masszív írótáblával
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Zsöllye kényelmét nyújtó előadótermi székek, a háttámlából kihajtható írótáblával 

Zsolnay Kulturális Negyed, Pécs – Meghökkentő falburkolatú, egyedi színvilágú előadóterem 
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A tágas előteret kiválóan tagoló, funkcionális bútorok

Egyszerű vonalvezetésű, mégis egyedi hangulatú ruhatári fogasrendszer
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polcrendSzer •  olvaSóterem • pultok

Könyvtárak
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Az online könyvtárak rohamos terjedése 

ellenére az emberek jelentős része igényli 

a hagyományos, papíralapú olvasás 

élményét, ezért fontos egy 

olyan környezet kialakítása, amely

megfelelő áttekinthetőséget és 

komfortérzetet teremt a könyvtárlátogató 

olvasóknak.

Városi Könyvtár, Siófok – Tágas, jól áttekinthető olvasóterem

Digitalizált könyvtárak használatára, olvasására is 
alkalmas, a 21. század elvárásainak megfelelő belső terek
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A modern könyvtár recepciója segít a nyilvántartásban és 
megfelelő munkakörülményeket biztosít a könyvtárosnak

Egy hely, ahol jólesik hátradőlni, 
beszélgetni

Gyermekfoglalkoztató
Ilyen speciálisan méretezett és berendezett 

barátságos környezetben szerettethetjük meg 
a gyermekekkel az olvasást
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Egyetemi könyvtár

A teret a fiatalos dinamizmus, a fém, 

a fa és az üveg összhangja uralja.

Design bútorok, bátor színhasználat,

dekoratív falfelületek és térelválasztók 

teszik különleges hangulatúvá

a létesítményt.

Széchenyi István Egyetem, Győr
Informatikai eszközök 

használatának lehetőségét kínáló tárgyaló 
az egyetemi könyvtárban
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A közösségi terek egyedi és meghökkentő ülőbútorai, az elszeparált olvasószigetek mind az épület sokrétű használhatóságát bizonyítják
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A Széchenyi István Egyetem, Győr – Könyvtár és Inkubátorház, mely lehetőséget teremt a kiscsoportos tanulásra, konzultálásra 
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Formabontó kényelem 

Ilyen is lehet egy könyvtári recepció   



39I Ava-Pack  I  Szállodabútorok

recepció • belsŐ terek •  SzobaberendezéS

Szállodabútorok
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Ezüsthíd Hotel, Veszprém – Fogadótér
Meleg színek, szolid elegancia,

szövet, fa és fém visszafogott találkozása

A szállodák és vendégházak még azonos besorolás esetén is 

eltérőek, egyedi hangulattal, karakterrel rendelkeznek.

Érkezéskor a vendég szempontjából a recepció és a lobby 

a legfontosabb, hiszen itt kell, hogy érje az első pozitív benyomás.



41I Ava-Pack  I  Szállodabútorok

A fali tárolók modern stílusjegyeket tükröznek, 
míg a fürdőszobában a szaniter és a fa jól kiegészítik egymást

A szoba bútorai letisztult formatervezési megoldásokkal kényeztetik a vendéget. 
Melegséget árasztó sötétbarna fafelületek uralkodnak a tágas, 
kényelmet nyújtó belső térben
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A pihenésre, beszélgetésre csábító kávézók, bárok és éttermek fontos szerepet töltenek be a hotelek életében
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Art Hotel, Szeged – A sötét furnérfelületek különleges hangulatot és eleganciát sugároznak
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Visszafogott design, de a pihenésre és feltöltődésre alkalmas
élettér jellemzi a bérlakásokat

Az ingatlanpiac új színfoltjaként – a bérelhető irodák 

és szolgáltató egységek mellett – Magyarországon 

is fokozódó igény mutatkozik a modern, bútorozott 

bérlakásokra. Ezek az elsődlegesen hazai és 

külföldi üzletemberek részére berendezett 

ingatlanok a praktikum és a komfort megtestesítői.

Leier City Center, Győr – Bérlakás a felújított és funkcióváltás után üzleti központként működő Frigyes laktanyában
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recepció • rendelŐk •  mŰtŐk •  kórterem bútor

Kórházi – orvosi bútorok
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Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján – A tér adta lehetőségeket maximálisan kihasználó, a környezet színeivel harmonizáló nővérpult

Ambuláns kezelő  fém- és laminált bútorokkal

Az egészségügyi intézmények berendezés igénye széles skálán mozog.

Kiemelt jelentősége van a minőségnek, a tartósságnak és a kompromisszumok nélküli 

funkcionalitásnak. A várók, a rendelők és műtők berendezésében a faanyagok 

mellett jelentős szerephez jutnak a fémelemek.
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A rozsdamentes eszköz- és géptartók minden szempontból 
megfelelnek a műtő steril környezetében

A rozsdamentes műtő vizesblokk 
és az öltöző bútorai is Ava-Pack termékek

Függönyös megoldással elszeparálható vizsgáló

A bútorokkal szembeni alapvető elvárás 

a tisztíthatóság, illetve a sterilizálhatóság.
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Kis helyigénye miatt könnyen kezelhető, összecsukható paraván-
rendszer

A kompakt lemez alkalmazása színesebbé, barátságosabbá teszi a betegszobát

A váróban hagyományos Iso wood pad biztosítja a betegek, látogatók kényelmét

Erzsébet Kórház-Rendelőintézet, Zirc – Modern többfunkciós kórtermi ággyal és éjjeliszekrénnyel felszerelt kórterem

Az Ava-Pack saját fejlesztésű bútorai,

kiegészítői minőségi megoldást kínálnak 

az egészségügyben.
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Európa Egészségház, Baktalórántháza – A betegellátásban is lehet valami nagyon egyedi és a megszokottól eltérő, mint ez a recepciós pult
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Fogorvosi magánrendelő, Győr – A speciális fogorvosi bútorokat a Corian®-ból öntött munkalap, a laminált lap és a fémelemek stílusos kombinációja teszi egyedivé

Az élénk színvilágú előtér, a kényelmes fotelek és a recepciós pult a nyugodt várakozás kényelmét szolgálják

A műszertároló konténer fertőtleníthető 
narancsszínű Corian® tetővel

A magánpraxisban fontos szerepet játszik az egyedi design,

a szorongást oldani képes környezet. Itt a bútortervezésnek a funkció 

mellett a látványra, a belső tér hangulatára is koncentrálnia kell.
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cSoporttermek •  tantermek • szakelŐadók

Óvoda- és iskolabútorok
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Az oktatási rendszer bútorainak több 

korosztály sajátságos életkori igényeit 

kell szolgálniuk.

Fontos szempont az ergonómia, 

a színek és alapanyagok választása, 

de emellett a biztonság, a funkcionalitás 

és a tartósság is alapvető követelmény, 

legyen az óvodai, iskolai bútor vagy 

egyetemi előadó.

Bartók Béla Óvoda, Tata
 Lekerekített sarkok, a kicsik által is könnyen elérhető 

tárolókosarak és polcok,
jól átgondoltan beépített változatos belső terek.

Ezek teszik hangulatossá és élvezetessé az oviban eltöltött időt

Ezek a különleges gonddal megmunkált egyedi tömörfa bútorok a szépségük mellett 
akár évtizedekig örömet okozhatnak a gyerekeknek
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Az átgondolt tervezésnek köszönhetően a laminált bútor teljes mértékben megfelel a csoportszoba kritériumainak
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Az étkezőhöz tartozó előtér zárható ajtókkal ellátott, tagolt frontú bútorai

Kempelen Farkas Alapítványi Szakközépiskola, Komárom
Harsány színek, műanyag és fém kombinációjú könnyű székek, stabil fémtalpú asztalok adják meg a kiváló érzékkel kialakított étkező hangulatát
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Az iskolabútorok között különleges jelentő-

sége van a szaktantermi bútoroknak, melyek 

egy-egy tantárgy speciális igényeit hivatottak 

kiszolgálni. 

Az egyre hangsúlyosabb szerephez jutó 

ergonómikus kialakításuk mellett variálható-

ságuk, vagy akár vegyszerállóságuk is fontos 

szempont lehet.
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Németh László Általános Iskola, Mezőszilas
Állítható asztalokkal berendezett rajzterem és kémialabor
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Terplán Zénó Szakképző Iskola, Jászberény – Az előtérben elhelyezett öltözőszekrények és kanapék a felszabadult beszélgetések színteréül is szolgálnak

A modern iskolák közösségi terei már 

nemcsak folyosóként funkcionálnak.

Lehetőséget adnak a találkozásokra, nyugodt 

félrehúzódásra, beszélgetésekre, de emellett 

a személyes értékek megőrzésére hivatott 

szekrények is elhelyezhetők itt.

Hangulatukkal elősegítik az iskolai stressz és 

feszültség oldását.
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Az iskolai folyosón kialakítható egy olvasósarok, de akár kötetlen előadások, klubfoglalkozások hely-

színe is lehet. A diákok örömmel veszik birtokba a kényelmes és optimális helykihasználású tereket.
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tárgyalók • vezetŐi irodák • cSoportoS munkahelyek

Irodabútorok
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A tárgyaló berendezése vendégeink,

üzletfeleink cégünkről alkotott képét és

tárgyalásaink sikerességét döntően

befolyásolja.

Exkluzív tárgyaló projektorral és beépített konferencia-hangrendszerrel

Kisebb munkahelyi megbeszélések lebonyolítására is alkalmas 
multifunkciós iroda
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A modern irodaházak tágas belső tereiben a tárgyalóasztal mellett lehetőség nyílik akár a kényelmes fotelekben is lefolytatni egy-egy megbeszélést
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Csongrád Megyei Főügyészség, Szeged
A főügyészi tárgyaló tömörfa asztala

A főügyészség könyvtári tárgyalója

Konferenciák lebonyolítására is alkalmas, hangtechnikával felszerelt tárgyaló
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Az új designirányzatokban egyre gyakoribb a fém az üveg, a fa és a bőr együttes alkalmazása 
a fiatal vezetők dinamizmust sugárzó irodájában
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Az irodabútorok változatossága az alapanyagok 

sokszínűségéből és a tervezői kreativitás 

összhangjából adódik. Az irodai munkahelyek 

a hagyományos laplábas,

vagy különféle fém lábszerkezetű 

tárgyaló- és munkaasztalokból,

kényelmes, ergonómiailag kifogástalan vezetői, 

operatív és tárgyalószékekből,

valamint jól kihasználható szekrényekből, 

konténerelemekből állnak.
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Modern, ívelt elemekkel díszített vezetői irodák
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Az igazgatói titkárságok, recepciók bútorai kettős célt szolgálnak. Eleganciát és áttekinthetőséget sugárzó belső fogadóterek, de emellett az átlagosnál szabadabb 
mozgást lehetővé tevő munkahelyek is
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A csoportos munkahelyek asztalkombinációinak tervezésénél kiemelt szempont az ideális térkihasználás és az ergonómia
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ügyfélterek •  recepciók • kiállítóterek

Közösségi terek
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A Leier betonelemgyár fogadótere, Gönyű

Az ügyfélterek különleges szerepet 

töltenek be egy cég életében.

A látogatót itt éri az első benyomás

a cégről, ugyanakkor a személyes

kapcsolatteremtés színtere is.

Funkciójából adódóan kettős elvárásnak 

kell megfelelnie:

A jól kialakított recepciónak biztosítania 

kell a személyzet munkájához a megfelelő 

munkakörülményeket, az iratok, technikai 

eszközök védelmét, az ügyfelek oldaláról 

pedig olyan ügyfélbarát környezetként 

kell megjelennie, mely hangulatában és 

kialakításában a kényelmes 

ott-tartózkodás feltételeit biztosítja.
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A Győr-Szol Zrt. győri ügyfélszolgálati irodájában 
minden feltétel adott a kényelmes és gyors ügyintézéshez
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Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér I. terminál, Budapest

A reptéri terminál a tömeges ügyfélfogadás színtere.
Fontos elvárás az áteresztő kapuk és utasellenőrző munkahelyek
ergonómikus kialakítása és a fokozott igénybevételnek való megfelelés
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Információs zóna a Nyugat-magyarországi Egyetem soproni karán – Meghökkentő, fiatalos bútorok és színvilág
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Jász-Plasztik Kft., Jászberény – Irodaközpont recepció
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Patak Park Hotel, Visegrád bárpultja – A beépített fényeffekt meghatározó eleme a bár egyedi hangulatának

Fémburkolat kettős funkcióval. Ülőpadként is funkcionáló radiátor-
takarás
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A 21. század belsőépítészeti 

trendjei új irányvonalakat 

szabtak a közösségi terek 

kialakításában. A funkcionalitás 

fenntartása mellett a forma 

és színvilág élénkebb, 

provokatívabb lett.

Modern Magyar Képtár, Pécs
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ipari cSomagolóanyagok •  göngyölegek

Csomagolóanyag-gyártás
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Az ipari csomagolóanyag-gyártás ma már 

nem nélkülözheti a precizitást,

a pontosságot és a termelékenységet, így 

ebben az iparágban is nélkülözhetetlenné 

válnak a nagy teljesítményű CNC-gépek.

A tárolóelemek és rögzítési pontok 

méretpontossága elengedhetetlen feltétele 

a termékek biztonságos szállításának.

A nagy értékű gépek és eszközök egyedi 

és szériacsomagolásai, szárított, gomba- 

és rovarmentesített, kifogástalan faanyag 

felhasználásával készülnek.
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A 3D-s látványtervezés napjaink 
prezentációinak nélkülözhetetlen 
eszköze, a számítógépek és
tervezőprogramok fejlődése
lehetővé teszi a megálmodott
elképzelések, fényképminőségű 
látványtervvé alakulását,
amely jelentős segítséget ad
a megrendelő és a gyártó
számára egyaránt.

Virtuális valóság
látványtervek •  életterek
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