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Minoségi megoldások
a változó kihívásokra

ÉPÍTKEZÉSEK
FAIPAR
BÚTOROS ÜZLET

B E M U TAT KO Z U N K
TISZTELT PARTNERÜNK!
A GYOPÁR Kft. építõiparral, asztalos- és
faiparral, valamint kis- és
nagykereskedelemmel foglalkozó magyar
tulajdonú vállalkozás.
KÜLDETÉSÜNK
A folyamatosan változó piaci környezetben
olyan egyedi és minõségi megoldásokat
nyújtani, melyekkel a lehetõ legtöbb munkát
levesszük partnereink és ügyfeleink válláról.
Célunk, hogy a hozzáadott érték, a
nagyfokú rugalmasság és a korrekt üzleti
magatartás tartósan versenyképessé tegye
partnereink vállalkozását és ezen keresztül
kiszámítható és biztonságos jövõt
teremtsen.
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EGY CÉL, HÁROM ÜZLETÁG
Cégünk német-magyar építõipari vegyesvállalatként alakult 1991-ben,
majd önállósulása után fokozatosan építette ki faipari, belsõépítészeti
kapacitását, amely a térség egyik legmodernebb és
legdinamikusabban fejlõdõ üzemévé vált. A kereskedelem eleinte
építõipari alapanyagok forgalmazása koncentrált, majd 2004
tavaszától megkezdte Budapesten a bútoripari alapanyagok és
bútorok kiskereskedelmi forgalmazását.
SZINERGIA ÉS MINÕSÉG
Egymásra épülõ üzletágainknak köszönhetõen horizontálisan és
vertikálisan egyaránt nagy spektrumú rálátásunk van a magasépítési
munkálatoktól a komplett belsõépítészeti tevékenységeken keresztül
az ipari alapanyagok és fogyasztási cikkek kis-és
nagykereskedelméig. A tevékenységeket természetesen a fogyasztói
igények szem elõtt tartásával határoztuk meg. 2004 augusztusától
minden területen sikeresen auditálták az MSZ-EN ISO 9001-es
minõségirányítási rendszert.
A vállalkozás ma 100%-ban magyar tulajdonú. A központi irodák és a
kereskedelem Budapesten, a II. kerületi Temetõ utcában mûködnek,
a faipari üzem a festõi szépségû Szomoron, a központtól
harmincnyolc kilóméterre található.
A soron következõ oldalakon
részlesen bemutatjuk
üzletágainkat.

Id. Csernáti Bálint

Ifj. Csernáti Bálint
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GYOPAR
YOPAR

2822 Szomor, Mátyás Király u. 1. Tel: (06) 34 580 546

1029 Budapest Temeto u. 50. Tel: (06) 1 397 44 92

ÉPÍTKEZÉSEK

MÚLT
A kezdetekkor elsõsorban a németországi piacon
végeztünk magasépítési, kivitelezési munkákat saját
szakembergárdánkkal. Az 1994-es évtõl fokozatosan
a hazai piacra koncentráltunk, ahol a kivitelezés
mellett megjelent a kereskedelem is. A kilencvenes
évek közepétõl acélszerkezetek gyártásához
szükséges alapanyagok importjával, szerelhetõ acél
válaszfalrendszerek telepítésével és
kereskedelmével is jelentõs sikereket értünk el.
JELEN
A piaci igényeknek megfelelõen egyre inkább a
könnyûszerkezetes építõipari kivitelezés és
létesítmény-karbantartás irányában bõvítettük
ügyfélkörünket és alvállalkozói kapcsolatainkat. Mára
fõvállalkozásban számos üzemcsarnokot, ipari
létesítményt építettünk megbízóink megelégedésére.
A fentiek mellett természetesen próbálunk minél
szélesebb körû szolgáltatást nyújtani ezért a
hagyományos építési technológiákat is kínálatunkban
tartjuk - a tervezéstõl a kivitelezésig.

Bevásárló és szórakoztatóközpont

Ipari vállalat iroda és raktárbázisa

JÖVÕ
Célunk, hogy tovább bõvítsük piaci
részesedésünket és kapacitásunkat, az iroda
célú beruházásokban új projektekre pályázzunk
sikeresen. ISO 9001-es minõsített rendszerben
elégítsük ki elsõsorban közületi megrendelõink
minden igényét.

Üzemcsarnokok

ÉPÍTKEZÉSEK
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SZOLGÁLTATÁSOK
Közületek számára nyújtott szolgáltatásainkat elsõsorban
fõvállalkozóként, valamint egyes szakmunkákat
alvállalkozásban is vállaljuk.
Vállaljuk ipari csarnokok, raktárépületek, irodaházak, egyéb
ipari, kereskedelmi létesítmények tervezését,
engedélyeztetését, generál kivitelezését.
Vállaljuk az általunk épített vagy már meglévõ ipari,

Könnyûszerkezetes ipari szerelõcsarnok

YOPAR

kereskedelmi épületek folyamatos
karbantartását, felújítását.
Szakipari munkákra is
vállalkozunk az alábbi
területeken:
Hideg- és melegburkolás,
tetõfedés, uszodák, egyéb
csarnokok fedése,
villanyszerelés, épületgépészet.

Könnyûszerkezetes összeszerelõcsarnok

Könnyûszerkezetes raktárépület

2822 Szomor, Mátyás Király u. 1. Tel: (06) 34 580 546

1029 Budapest Temeto u. 50. Tel: (06) 1 397 44 92
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Rozsdamentes acél
lépcsõkorlát szálszicsolva

Márvány burkolat, acél korlát

Vasbeton lépcsõ

Kõburkolat (itt a bútor is saját gyártású)

ÉPÍTKEZÉSEK
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GYOPAR KFT
F A I P A R

A szomori faipari üzemegység két legújabb csarnoka

MÚLT
Tevékenységünk során rendszeresen felmerült a belsõépítészeti tervezés, kivitelezés igénye is.
Ez a piaci kihívás elindított minket azon a pályán, ahol építõipari tevékenységünket egyre
mélyebb vertikumban fejthettük ki. Így 2002-ben vásároltunk egy asztalos üzemet, mely
alapvetõen egyedi bútorok gyártására szakosodott. Ezen belül a legnagyobb hangsúlyt a
korszerû bútorfrontok kifejlesztése kapta. Üzemünk 2003-ban egy új, 1000 m2 alapterületû,
korszerû acélszerkezetes üzemcsarnokkal bõvült, amelybe az
akkori legmodernebb technológiát telepítettük. Komoly
erõfeszítések árán a piacon ismertté és elismertté tettük nevünket,
termékeinket, minõségünket. 2004 augusztusában újabb komoly
beruházás eredménye képpen egy több, mint 700 négyzetméter
alapterületû modern csarnokkal bõvült a termelés területe és további
raktárkapacitás és logisztikai fejlesztést eszközöltünk.
JELEN
A Faipari üzletág jelenleg több mint
Földszinten a termelés a galérián az irodák 40 fõt foglalkoztat. A cégvezetés, a
kereskedelem, az
anyaggazdálkodás, valamint a rendelésfelvétel a Budapest II.
kerületi cégközpontban mûködik. Itt kapott helyet a
bemutatóterem is. A központtól 38 km-re fekvõ Szomoron
mûködõ üzem teljes területe több, mint 2000 négyzetméter.
Gyártástechnológiánkat az alábbi ismérvek mentén határoztuk
meg:
• Piaci igények szem elõtt tartása, nagyfokú rugalmasság,
egyenletesen magas minõség, hatékonyság, korszerûség,
fejlõdõképesség, bõvíthetõség.

Vákuumprés dupla asztallal

CNC központ

A legújabb csarnok belülrõl
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GÉPPARKUNK
• Álló és fekvõ lapszabászgépek
• Éllezáró berendezés
• CNC maró-fúró központ
• Nagy teljesítményû furnérolló
• furnérvarró berendezés
• Membránprés
• 1 lapos síkprés
• 6 lapos síkprés
• Kontaktcsiszoló
• Blum pántbefúró rendszer
• Asztali marógépek
• Fényezõmûhely
• valamint számos általános gép és berendezés
TB székház információs pult

JÖVÕ
Stratégiai célkitûzésünk, hogy
tovább bõvítsük területi
képviselõi, illetve viszonteladói
hálózatunkat.
Új, a piacon egyedülálló
termékeket fejlesztünk ki,
melyeket immár ISO 9001-es
minõsített rendszerben fogunk
gyártani és értékesíteni. Új
projektekre pályázunk a
magánszektorban és a
közbeszerzési piacon egyaránt.
Növeljük piaci részesedésünket a
furnéros és tömörfa termékek és
féltermékek piacán. Országos
szinten piacra lépünk a KEMAX
3D keménybevonat
technológiánkkal. (ld. 10.old.)
Tovább mélyítjük személyes
kapcsolatainkat vevõinkkel, és

Többszáz fõs gyári étkezõ

Patika irodája gazdaságos helykihasználással

beszállítóinkkal, megkezdjük
egy széles körû szakmai
hálózat (klaszter) kiépítését
Európai Úniós
szempontrendszer szerint.
A következõ oldalakon
néhány képen mutatnánk be
munkáinkat, termékeinket a
teljesség igénye nélkül.

F A I PA R

Új TB székház információs pult
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Korona Kert étterem

2822 Szomor, Mátyás Király u. 1. Tel: (06) 34 580 546

1029 Budapest Temeto u. 50. Tel: (06) 1 397 44 92
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Új TB székház ügyfélfogadás

Beépített szekrény

Magánlakás konyhája

Fürdõszobabútor

Modern konyha

Beépített szekrény
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FAIPARI SZOLGÁLTATÁSOK,
FÉLKÉSZTERMÉKEK
Asztalosipari, bútoripari cégek részére gyártjuk magas
minõségû bútorelemeinket, bútorfrontjainkat. Az
alapanyagok között minden megtalálható a tömörfától a
faforgácslapig. Gyártunk egyedi bútorokat, széles
skálán, igény szerint, lakásbelsõt, vendéglátóipari
berendezéseket, iskola, üzlet és laborberendezést is.
Bútorelemeinket többszáz típus közül, elemjegyzékbõl
választhatja ki a megrendelõ.
Bútorfrontjaink és
alkatrészeink az alábbi kivitelben készülnek:
TÖMÖRFA (kemény és puha fákból egyaránt)
FURNÉROS (síkban és 3D furnéros kivitelben számos fafajjal
furnérozott I. osztályú MDF vagy KF faforgácslap. Platolt betétet
is gyártunk ezzel a technológiával)
FESTETT (RAL színskála szerint festett CNC mart, I. osztályú
MDF nagy formaválasztékban, többféle fényességgel)
VÁKUUMFÓLIÁZOTT (3D vákuumfóliázott, CNC mart,
I. osztályú MDF nagy szín- és formaválasztékban, rövid
határidõvel)
LAMINÁLT BÚTORLAP (ABS élzárással, óriási
színválasztékban)

ÚJDONSÁG!
Magyarországon kizárólag nálunk

KEMAX
3D KEMÉNYBEVONAT

A KEMAX valódi újdonság a bútoripari, belsõépítészeti piacon! A rendkívül ellenálló, 0.7-1.5
mm vastagságú térbeli felületbevonó anyag keménysége az acryl pultokéval vetekszik, ám
azoknál tágabbak a formázási lehetõségei, csiszolható, mégis kedvezõbb áron elõállítható.
Nagy kopásállósága, ütésállósága, az agresszív vegyszerekkel szembeni ellenállóképessége,
valamint nagyfokú hõállósága számos nagy igénybevételû felhasználási területen lehet jó
megoldás:
Laborok, egészségügyi létesítmények
Iskolák, nevelõotthonok
Vizes helyiségek, kültéri alkalmazások
Vendéglátóipari, kereskedelmi, turisztikai alkalmazások
Belsõépítészet, bútoripar
Mûhelyberendezések, ipari alkalmazások
Élelmiszeripar, üzemi étkeztetés
Kiállítási berendezések, display-k, reklámbútorok
És számos más területen nagy szín és struktúraválasztékban a fahatásútól a bõrmintázatig.

MÚLT
Az ipari tevékenység során fokozatosan körvonalazódott egy különálló kereskedelmi
üzletág létrehozásának gondolata. Az üzem saját gyártású termékei mellett az ügyfelek
mind szélesebb spektrumban igényelték a bútorgyártáshoz
szükséges egyéb alkatrészeket és kiegészítõket. Mivel ÉszakBudán és a környezõ településeken nincsen komoly árukínálatot
felvonultató, magas színvonalú szolgáltatásokat nyújtó faipari
kis- és nagykereskedés, mely képes lenne az asztalosok
minden igényét kielégíteni, a vállalatvezetés ilyen üzlet
megnyitása mellett döntött.
JELEN
Több, mint 400 m2-en helyet kap egy tágas
eladótér, bemutató konyhastúdió,
bútorbemutató terem, raktár és egyéb
kiszolgáló helyiségek. Az üzlet könnyen
megközelíthetõ, kényelmes, ingyenes
parkolási lehetõséggel.
Két fõ csoportot célzunk meg termékeinkkel, szolgáltatásainkkal:
asztalos- és faipari cégek, valamint a lakossági vásárlók.
A nagy kínálatban szakképzett, készséges munkatársaink
segítenek eligazodni, és igyekeznek személyes kapcsolatot
kialakítani, hogy vásárlóink elégedetten távozzanak és
térjenek vissza hozzánk.
JÖVÕ
Célunk, hogy az elkövetkezõ 3 évben a körzet elsõ számú bútoros üzletévé
fejlõdjünk. Folyamatos bõvülés mellett szoros partneri kapcsolatokat ápoljunk
közületi és lakossági vevõinkkel. A kínálatot a lehetõ legszorosabban a piaci
igények mentén formáljuk. Törekszünk arra, hogy minél több olyan termék és
szolgáltatás legyen nálunk elérhetõ, mely a piacon másutt nem kapható vagy
csak nehezen szerezhetõ be.
TERMÉKEK: BLUM, FOREST, PANNONKANT, CSERCSICS
bútorszerelvények, GYOPÁR fóliázott, festett, furnérozott és
tömörfa bútorfrontok, bútorelemek nagy választéka, kedvezõ
árú LENGYEL bútorok, ZIUR vasalatok, REISSER
rögzítéstechnika, BLANCO, TEKA mosogatók, FALCO bútorés munkalapok, HENKEL ragasztóanyagok, MESTER
siloplastok, tapaszok, purhabok, MILESI, AURO
felületkezelõ anyagok, SCHULLER festõszerszámok,
barkácslécek, faragott díszítõelemek, MAKITA és más
minõségi kisgépek, szerszámok, SIA csiszolóanyagok,
WICKE görgõk, kerekek.

GYOPAR
YOPAR

2822 Szomor, Mátyás Király u. 1. Tel: (06) 34 580 546

1029 Budapest Temeto u. 50. Tel: (06) 1 397 44 92
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BUDAPEST

GYOPÁR KFT. SZOMORI FAIPARI ÜZEM

2822 Szomor, Mátyás Király u. 1.
Tel: (06) 34 580 546
Fax: (06) 34 389 089
E-mail: info@gyoparkft.hu

GYOPÁR KFT. BUDAPESTI KÖZPONTI IRODÁK
ÉS BÚTOROS ÜZLET

1029 Budapest Temeto u. 50.
Tel: (06) 1 397 44 92
Fax: (06) 1 376 93 81
E-mail: info@gyoparkft.hu

www.gyoparkft.hu
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