
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TÁJÉKOZTATÓ 
 

TERMÉKFEJLESZTÉSHEZ SZÜKSÉGES TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓ A FRONTALIT KFT-NÉL 

  

A projekt összefoglaló adatai: 

 

A kedvezményezett neve: FRONTALIT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

A projekt címe: Termékfejlesztéshez szükséges technológiai innováció a FRONTALIT Kft-nél 

A szerződött támogatás összege: 30 000 000,-Ft. 

A támogatás mértéke: 49,59 % 

A projekt befejezési dátuma: 2019.06.26 

A projekt azonosítószáma: GINOP-2.1.8-17-2018-02778 

 

A projekt tartalma: 

 

A FRONTALIT Kft. 2019. januárjában 30 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást 

nyert a vállalkozás gépparkjának a fejlesztésére.  

A 60,49 millió forint összköltséggel megvalósult beruházás keretében a cég termék innovációjához 

szükséges korszerű és nagyteljesítményű Biesse Skipper 100 L cnc fúró-maró automata beszerzésére 

került sor. 

 

A FRONTALIT Kft, 2004-ben kezdte meg működését, Vásárosnaményban. A vállalkozás dinamikusan fejlődik 

Jelenleg Társaságunk a hatályos besorolás alapján kisvállalkozásnak minősül 15 főt foglalkoztatunk és nettó 

árbevételünk pedig meghaladja a 1,8 Mrd Ft-ot A piaci kilátásaink alapján ezeket a gazdálkodási adatokat a 

jövőben is meg fogjuk tudni tartani és a további fejlődés is benne rejlik a lehetőségeinkben. Ezt az intenzív 

fejlődést a bútorlap feldolgozás üzletágunk biztosítja 

A bútoriparban a piaci verseny igen erős, ezért különösen fontos a megrendelői igényeinek való folyamatos 

megfelelés, amely csak folyamatos technológiai fejlesztésekkel érhető el. Ennek érdekében 2018. 

szeptemberében támogatási kérelmet nyújtottunk be a Gazdaságfejlesztési  és  Innovációs  Operatív  Program  

támogatási  rendszeréhez A pályázat sikeres volt, és 30 millió forint vissza nem térítendő európai uniós forrású 

támogatásban részesültünk 

A 2019.06.26-án beszerezett Biesse Skipper 100 L cnc fúró-maró automata segítségével a méretre vágott és 

élfóliázott lapok mellett új termék/szolgáltatás bevezetésére kerül sor a szerelő furatokkal és a csatlakozási 

pontok marásával ellátott bútorlap, amelynek köszönhetően a versenytársainkhoz képest jelentős 

lépéselőnybe kerültünk. A zsák és az átmenő furatok elhelyezésének a lehetőségét a megrendelő igényei 

szerinti elhelyezéssel és mérettel. akár egyedi kisszériás igények esetén is hatékonyam rövid határidővel és 

versenyképes vállalási árral tudjuk ezentúl teljesíteni. 

A vállalkozás szintjén olyan új technológia bevezetésére kerül sor, amellyel eddig nem rendelkeztünk.  

A technológiai innováció vállalkozásunknál történő bevezetésével és alkalmazásával végső soron javul 

vállalkozásunk versenyképessége, eredményessége, amelynek pozitív hatásai kimutathatóak lesznek 

gazdálkodási adatainkban többek között a  mérlegben kimutatott saját tőke összegének a növekedésében is. 

 


