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BÚTOR-, FA- ÉS FÉMIPARI
KATALÓGUS

A 2011-ben, a Kormány által létrehozott Központi Ellátó Szerv olyan zárt
piaci rendszert teremtett meg, melyben a bv. gazdasági társaságok nem
csak a fogvatartotti foglalkoztatást és általa a büntetés-végrehajtási
szervezet önellátóvá, önfenntartóvá válását teremtették meg, hanem
minőségi és megbízható piaci szereplővé is váltak.
A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága által jegyzett ÁLLAMI
PARTNER védjegy használatára a Bv. Holding vállalatcsoport mindegyik
tagja jogosult, mint a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása közfeladat
ellátására létrehozott, 100%-ban állami tulajdonú társaságok.
A védjegy a minőség, a biztonság és a megbízhatóság szimbóluma,
és egyben kifejezi a magyar nemzetgazdaság fejlődésében az állami
szerepvállalás iránti elkötelezettséget is. Átlátható és egyértelmű
szabályok mentén találkozik a kereslet és a kínálat, amely hosszú távú
és minden résztvevő megelégedettségét szolgáló üzleti kapcsolatok
kialakítását teszi lehetővé.
Bútor, fa- és fémipari katalógusunkban a Bv. Holding Kft., Nagyfa-Alföld
Kft., Nostra Kft. és Sopronkőhidai Kft. termékeit mutatjuk be.

A Bv. Holding Korlátolt Felelősségű Társaság a 10 bv. gazdasági társaságból
álló Bv. Holding elismert vállalatcsoport Uralkodó Tagja. E szerepéből fakadóan
központi feladata a vállalatcsoport működésének összehangolása,
az Ellenőrzött Társaságok feletti átruházott tulajdonosi jogok és kötelezettségek
gyakorlásával az egységes üzleti koncepció megvalósítása elsődlegesen annak
érdekében, hogy tevékenységük a fogvatartottak kötelező foglalkoztatását
a legteljesebb mértékben támogassa.
2015-ben a Bv. Holding Kft., mint önálló gazdasági társaság megalapításának
igényét a rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egyenruházattal
történő ellátásának központi feladata hívta életre. Társaságunk egyik kiemelt
területeként folyamatosan fejleszti ennek feltételeit, amely részeként a Rózsa
utcai telephelyen egy modern, a kedvezményezetti igényeknek megfelelő
egyenruházati boltot üzemeltetünk, illetve lépést tartva a kor elvárásaival
megkezdtük a webáruházunk fejlesztését.
Cégünk portfóliója folyamatosan bővül, így mára a kiemelt feladatainkhoz
tartozik a fogvatartottak részére történő zártláncú csomagküldéssel
kapcsolatos tevékenység koordinálása, valamint a déli határvédelemmel
összefüggő műszaki-karbantartási feladatok ellátása is. Jelentős szerepet
vállalunk továbbá a fogvatartottak építőipari szakirányú munkáltatásában
is a büntetés-végrehajtási szervezet belső ellátás keretében megvalósuló
építőipari beruházásainak megvalósítása útján.
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2020. szeptember 1. fordulópont volt társaságunk életében, mivel a tulajdonosi
döntés értelmében az Adorján-Tex Konfekcióipari és Kereskedelmi Kft.
és a “BUFA” Budapesti Faipari Termelő és Kereskedelmi Kft. beolvadt
a Bv. Holding Kft.-be. A jogelőd vállalatok teljes tevékenységi körét átvettük,
így cégünk a piac egyik meghatározó szereplőjévé vált a munka-, védőés egyenruházati, egészségügyi termékek (köztük egyszer használatos steril
és nem steril védőeszközök) gyártásában, valamint a faipari (laminált irodaés konyhabútorok) termelővállalatok között is. Mindezek mellett nyílászáró
üzemet is működtetünk, ahol korszerű technológiával állítunk elő fa- és
műanyag ablakokat.
Társaságunk elsődleges célkitűzése az ügyfelek magas színvonalú kiszolgálása,
az ehhez szükséges folyamatos innováció és eredményes gazdálkodás
megvalósítása a modernizáció és a fogvatartotti foglalkoztatás, mint
reintegrációs eszköz összhangjának optimalizálásával.

Bv. Holding Kft. elérhetősége
Székhely: 1108 Budapest,
Venyige utca 1-3.
Központi telefon: +36-1-301-8461
NTG: 200-3501
E-mail: bvholdingkft@bvholdingkft.hu
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Egyenruházati bolt
Cím: 1064 Budapest, Rózsa utca 75-79.
Telefon: +36-1-301-8285
Mobil: +36-30/847-2997
NTG: 0391-200-3531
E-mail: hold-bolt@bv.gov.hu
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RENDVÉDELMI BÚTORCSALÁD
Az összeállításokon szereplő bútorainkat 18 mm vastag laminált bútorlapból készítjük
el, 2 mm-es ABS élzárással. Ez alól kivételt képeznek az asztalok, amelyek elkészítéséhez
25 mm vastag laminált bútorlapot használunk. Termékeinket minden esetben zárral,
szintezőlábbal, összeszerelve szállítjuk.
Vezetői bútorzatunkat lehetőségük van igény esetén egyéb bútorokkal kiegészíteni.
Javasolt termékeinket a kiegészítő bútoraink között tudják megtekinteni.

Garancia

1 év, a bútorok rendeltetésszerű használata esetén.
Amennyiben a megvásárolt termékek összeszerelését és szállítását
nem a BUFA Kft. végzi, az esetleges sérülések esetén garanciát
nem tudunk vállalni. A használati útmutató, a jótállási jeggyel
minden esetben a szállító levél mellékletét képezi.

Választható színek

Bútorösszeállításinkhoz igyekeztünk az aktuális trendirányzatoknak megfelelő
színeket összeválogatni, amely irodájuknak a jelenlegi kornak megfelelő,
modern összképet biztosít az elkövetkezendő években.
Amennyiben meglévő bútoraikat szeretnék új elemekkel kiegészíteni,
abban az esetben más népszerű színeket is tudunk biztosítani intézményük számára.
Egyedi esetekben a rendelkezésükre álló színskálából is tudunk gyártást vállalni,
ez azonban további egyeztetéseket igényel.

+
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ReBu I.

Méret

Görgős iratkonténer 3 fiókkal
+ 1 írószertartóval, görgőkkel, zárral

435 x 570 x 585 mm

Íróasztal szoknyatakaró léccel, laplábakkal

1200 x 700 x 750 mm

Akasztós szekrény zárral

800 x 600 x 1775 mm

Kétajtós polcos szekrény, 5 rendezős, zárral 800 x 400 x 1775 mm
Számítógépasztal klaviatúra tartóval

700 x 700 x 750 mm

Negyedkör asztal csőlábbal

700 x 700 x 750 mm

*A várható szállítási határidő, a gyártásba kerüléstől függően 4-8 hét.
**További színek, amelynek szállítási határideje a megrendelés visszaigazolása alapján változhat
A megadott árak telephelyi árak, a szállítás költségét nem tartalmazzák.
***A kép illusztráció
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ReBu II.

Méret

Görgős iratkonténer 3 fiókkal
+ 1 írószertartóval, görgőkkel, zárral

435 x 570 x 585 mm

Íróasztal szoknyatakaró léccel, laplábakkal

1600 x 700 x 750 mm

Akasztós szekrény zárral

800 x 600 x 1775 mm

Kétajtós polcos szekrény 5 rendezős, zárral

800 x 400 x 1775 mm

Számítógépasztal klaviatúra tartóval

700 x 700 x 750 mm

6 Felül nyitott szekrény 3 rendezős

800 x 400 x 1079 mm

7 Íves végzáró elem 3 rendezős

400 x 400 x 1079 mm

8 Negyedkör asztal csőlábbal

700 x 700 x 750 mm

*A várható szállítási határidő, a gyártásba kerüléstől függően 4-8 hét.
**További színek, amelynek szállítási határideje a megrendelés visszaigazolása alapján változhat
A megadott árak telephelyi árak, a szállítás költségét nem tartalmazzák.
***A kép illusztráció
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ReBu III.

Méret

1.

Görgős iratkonténer 3 fiókkal
+ 1 írószertartóval, görgőkkel, zárral

435 x 570 x 585 mm

2.

Íróasztal szoknyatakaró léccel, laplábakkal

1600 x 700 x 750 mm

3.

Nyitott polcos szekrény 5 rendezős

800 x 400 x 1775 mm

4.

Kétajtós polcos szekrény 5 rendezős, zárral

800 x 400 x 1775 mm

5.

Számítógépasztal klaviatúra tartóval

700 x 700 x 750 mm

6.

Felül nyitott szekrény 3 rendezős

800 x 400 x 1079 mm

7.

Íves végzáró elem 3 rendezős

400 x 400 x 1079 mm

8.

Negyedkör asztal csőlábbal

700 x 700 x 750 mm

9.

Referálda asztal csőlábbal

1600 x 700 x 750 mm

10. Öltözőszekrény kihúzható vállfatartóval

800 x 400 x 1775 mm

*A várható szállítási határidő, a gyártásba kerüléstől függően 4-8 hét.
**További színek, amelynek szállítási határideje a megrendelés visszaigazolása alapján változhat
A megadott árak telephelyi árak, a szállítás költségét nem tartalmazzák.
***A kép illusztráció
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KIEGÉSZÍTŐ
TERMÉKEINK
Tárgyaló asztal

Dohányzóasztal

36 mm vastag laminált bútorlapból,
2 mm-es ABS élzárással,
4 db csőlábbal,
2700 x 1100 x 750 mm

25 mm vastag laminált bútorlapból,
2 mm-es ABS élzárással,
laplábakkal,
800 x 600 x 500 mm

Fogasfal

Ágyneműtartós heverő

18 mm vastag laminált bútorlapból,
4 db fogassal,
1500 x 600 mm

18 mm vastag laminált bútorlapból,
bonellrugós matraccal, fejvéggel,
választható oldalon nyíló ágyneműtartóval,
fekete, barna vagy szürke színben,
900 x 2000 mm
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FELSŐVEZETŐI BÚTOROK
a minimalizmus jegyében
ReBu Minimal I.
Egyedi íróasztal
Egyedi kiegészítő szekrény
Referálda asztal
Tárgyaló asztal
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FELSŐVEZETŐI BÚTOROK
a minimalizmus jegyében
ReBu Minimal I.
Pengefal
Egyedi „lebegő” szekrény-rendszer
Egyedi „lebegő” polc
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FELSŐVEZETŐI BÚTOROK
a minimalizmus jegyében
ReBu Minimal II.
Egyedi íróasztal
Egyedi kiegészítő szekrény
Tárgyaló asztal
Pengefal
Egyedi „lebegő” szekrény-rendszer
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ELEMES
KONYHABÚTOROK
A bútorcsalád 18 mm-es
laminált forgácslapból,
2 mm-es ABS él zárással készül,
38 mm-es fehér konyhai
munkalappal, fehér hátfallal.
A mosogatós elem tartalmazza
az egyaknás mosogatót
csepegtetővel.
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ELEMES
KONYHABÚTOROK
A bútorcsalád 18 mm-es laminált forgácslapból,
2 mm-es ABS él zárással készül,
38 mm-es fehér konyhai munkalappal, fehér hátfallal.
A mosogatós elem tartalmazza az egyaknás mosogatót csepegtetővel.
Méretek
Felső elemek
600 x 800 x 300 mm,
750 x 450 x 300 mm,
600 x 360 x 600 mm
(páraelszívó szekrény),

Színválaszték
(fentről lefelé)
Fehér
Lakeland akác
Romana cseresznye
Sorano tölgy

Alsó elemek
850 x 800 x 600 mm,
850 x 450 x 600 mm,
850 x 600 x 600 mm
(konyhagép szekrény)

** A képeken szereplő kiegészítők, konyhagépek
(csaptelep, korpusz, munkalaptoldások stb.), nem képezik a szett részét.
*** A feltüntetett elemektől eltérő igények esetén egyedi árajánlatot készítünk.
**** Egyben leszabandó munkalap igényüket kérjük, előre jelezzék.
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SOKSZÍNŰSÉG A DUNAKANYARBAN
A Duna-Mix Kft. állami tulajdonú gazdasági társaság, mely széles körű ipari
termelő és kereskedelmi tevékenységet folytat.
Tevékenységünk során kiemelt hangsúlyt fektetünk a versenyképesség növelésére,
valamint a folyamatos fejlődésre. Célunk ügyfeleink kiváló színvonalú kiszolgálása
mellett piaci részesedésünk növelése.
Gyártott termékeink a büntetés-végrehajtás keretein belül fogvatartottak
munkáltatása során készülnek, amit közfeladat-ellátásként végzünk.

Tevékenységi területeink

Nyomda- és könyvkötészeti, irodaszer-, konfekció-, fémmegmunkáló- és asztalosipari
termékek gyártása saját termelőegységekben; bérmunkavégzés saját üzemi
területeinken illetve külső munkahelyeken, a fenti tevékenységekben, vagy más,
igény szerinti körben: pl. alkatrész-összeszerelés, mosodai munkavégzés,
kábelkötegelés, területrendezés.

Fémtechnológia és faipar

DUNA-MIX Kft. elérhetőségei
2600 Vác, Barabás Miklós utca 1.
06 27 501 586 (kereskedelmi osztály) / 06 27 501 575 (központ)
kereskedelem@dunamix.hu / www.dunamix.hu

A lakatosüzemben a darabolás, excenter présgépekkel (40-60-100 tonna)
való kivágás, élhajlítás, marás, esztergálás, valamint a hegesztés műveleteivel
dolgoznak hagyományos eszközökön. Az előállított termékek köre a nagyobb
szériás zárkabútorzattól (szekrény, emeletes vaságy, „stoki”) és komplett acél
zárkaajtóktól az egyedi sporthajó-stégig és lakodalmassátor-vázig terjed.
Lézergravírozással fém névkitűzőket állítunk elő, továbbá ezzel a technikával
bélyegzők, ajtófeliratok, irányítótáblák, emlékplakettek, sportérmek,
ajándéktárgyak feliratozását is vállaljuk.
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Az asztalosműhelyben a tömör puhafamegmunkálás
keretében egyedi termékek, nagyobb szériában zárkaasztalok,
valamint – bérmunkában – szigetelt falú és zsindelytetős kutyaházak
előállítása zajlik. Cégünk terméke a börtönökben használt
ikonikus „bugyli”, a fogvatartotti zsebkés is.
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A Nagyfa-Alföld Mezőgazdasági és Vegyesipari Kft. 100%-os állami tulajdonban
lévő egyszemélyes gazdasági társaságként működik. Átlagosan 400 elítélt munkáját
szervezi és irányítja, szegedi és nagyfai telephelyén, a kézi mezőgazdasági munkáktól
kezdve, az aprólékos figyelmet igénylő műszaki szerelésig sokféle tevékenységben.
2020. évtől tevékenységünk rágcsáló- és kártevőirtással, valamint fertőtlenítő
tevékenység végzésével bővült.
A Kft. Nagyfán 660 hektáros gazdaságban mezőgazdasági és állattenyésztési,
Szegeden a Cserzy Mihály utcai gyártelepen klasszikus bérmunkáltatási tevékenységet
folytat, amellyel kettős feladatot lát el. Egyrészt állami feladatnak minősülő büntetésvégrehajtási feladatot a fogvatartottak foglalkoztatása révén, másrészt vállalkozási
tevékenységet úgy, hogy az állami vagyon állagának megóvása megvalósuljon,
valamint a teljes körű foglalkoztatás elérését megcélozva gazdaságos, hatékony
tevékenységet folytasson.
A Kft. székhelye 18.410 m2-en Szeged belvárosában, a Cserzy Mihály utca
11. szám alatt található. A szegedi telephelyen a fogvatartottak napjainkban javarészt
bérmunkában dolgoznak így a szegedi telephely egy ipari park jelleggel üzemel,
de saját tevékenység keretén belül a belső köri ellátásban is részt veszünk sportszerek
és tömörfa bútorok gyártásával.
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Jellemző tevékenységeink
egyszerű varrás + csomagolás (fólia, szemeteszsák, egyéb műanyag termékek),
+ összeszerelés (elektromos egységek, kábelkötegek) + mosodatechnológiai
tevékenység + pékipari tevékenység + fémmegmunkálás + faipari gyártási
tevékenység + rágcsáló- és kártevőirtási tevékenység + fertőtlenítési tevékenység.
A Kft. részt vesz az úgynevezett belső ellátásban
az alábbi termékekkel
kerti bútor gyártás (6-8 személyes piknik pad) + eső beálló, (pihenő, várakozó)
+ betegápoló ágy + iskolai sporteszközök + iskolai öltözőpadok + ételízesítők.
2003. évtől a Kft. már Nagyfán is rendelkezik fiókteleppel,
ahol az alábbi tevékenységek folynak:
szántóföldi növénytermesztés + egyéb ipari bérmunka tevékenység.

A Nagyfa-Alföld Kft.
elérhetősége
székhely: 6724 Szeged
Cserzy Mihály u. 11.
telefonszám: 06/62/426-679
mail: inform@nagyfaalfold.hu
honlap: www.nagyfaalfold.hu

A partnerségi együttműködés formáink:
+ klasszikus szerződésen alapuló bérmunkáltatás,
+ munkaterület bérlése fogvatartotti foglalkoztatás érdekében,
+ fogvatartotti munkaerő felhasználásával közös termék előállítás, feldolgozás,
+ állattartást biztosító istálló bérlése fogvatartotti foglalkoztatás mellett.
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TORNAZSÁMOLY

Rétegelt lemezből
és fenyő kávaszerkezetből áll,
a tető (ülő) rész párnázott műbőrrel
bevont faforgácslap.
Méretek: 630mm x 430mm x 250mm

3 VAGY 5 RÉSZES
TORNASZEKRÉNY

Egymásra illeszthető és leemelhető,
csavarozással összeépített, rétegelt homlokfelületen
csavarozott műbőrrel bevont.
Méretek: 1250mm x 920/420mm x 1100/770mm
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EGY- ÉS
KÉTSZAKASZOS
BORDÁSFAL

Fenyő oldallal, bükk fokokkal készült,
finoman csiszolva, az élek tompításával.
Méretek: 2750mm x 864/1726mm x 170mm

EGYSZEMÉLYES
FENYŐ ÁGY

4 alkatrészből áll, ragasztott ágyvéggel, ágyráccsal.
Anyaga fenyő vagy bükk.
Méretek: 2000mm x 1000mm x 700mm
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ÓVODAI SZÉK
ÉS ASZTAL

ESŐBEÁLLÓ

(kültéri dohányzó, várakozó)
Tömör bükkfából készült váz,
választott laminált bútorlapból.
Méretek: (szék) 330mm x 295mm x 550mm
és (asztal) 650/1200mm x 600mm x 540mm

A tető időjárásálló trapéz-lemez, a szerkezet ülőfelülettel
ellátott, pácolt fenyőből készült.
Méretek: 2000mm x 1000mm x 2000mm
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TORNAPAD
(2-3-4 méteres)

Fenyő fűrészáruból készül, porszórt lábbakkal,
vasalattal, csavarkötéssel.
Méretek: 280mm x 2000/3000/4000mm x 310mm

ÖLTÖZŐPAD
ÉS EGYOLDALAS
ÖLTÖZŐPAD

Fenyőből készült ülőfelület és a háttámla,
valamint az akasztókkal felszerelt felső merevítő léc.
Méretek: 2000/1600mm x 330mm x 420/1910mm

|43

KERTI ASZTAL
PADDAL

BIZTONSÁGI
LAMELLA
Tompított élekkel, él-gömbölyítéssel,
esztétikusan kialakított, felületcsiszolt.
Fenyőből, cseresznye/mahagóni/teak színekben.
Méretek: 2000mm x 1500mm x 790mm

Keretszerkezet 15x15 mm-es négyzetacél,
amelyek között függőlegesen osztással
15x15 mm-es négyzetacél szálak helyezkednek el
100x3 mm-es laposvas összeköttetéssel.
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BIZTONSÁGI LAMELLA
ABLAKRÁCS
Zártszelvény keretszerkezet, amelyek között
függőlegesen maximum 150 mm-es osztással
Ø20 mm-es gömbvas szálak helyezkednek el,
vízszintesen pedig 40×4-es laposvas összekötés.

Kétszárnyú ajtónyílások – akár (900×2100 mm)
elektromos AZ szigonyzárral –. Az ajtók és a körülöttük
elhelyezkedő mobil elemek (a szerelhetőség és mobilitás miatt)
zártszelvény keretbe foglalt függőlegesen Ø20 mm-es
gömbvasak, vízszintesen 40×4 laposvasakkal.
Az elemek csavarkötéssel bonthatóak.
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A NOSTRA Kft. fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott
100%-os állami tulajdonú gazdálkodó szervezet.
Társaságunk székhelye Budapesttől 70 km-re Pest megye északi részén,
a festői Börzsöny hegységben fekvő Márianosztra településen található.
A társaság működési területét hátrányos helyzetű kistérségi települések veszik
körül. A környéken elsősorban mezőgazdasági és erdőgazdasági tevékenység
folyik, az ipari tevékenység kis mértékű, illetve jellemzően az elmúlt években
megszűnt. A NOSTRA Kft. szorosan integrálódik a mellette működő
Márianosztra Fegyház és Börtön területébe. A Kft. ingatlanait északi és nyugati
irányból a Duna-Ipoly Nemzeti Park határolja.
A NOSTRA Kft. története során változatos tevékenységeket folytatott
(kötélgyártás, seprűkészítés, labdavarrás), egyes időszakokban a bérmunka,
máskor a saját termelés dominált. Jelenleg a saját gyártás és bérmunkáltatás
közel egyforma súllyal szerepel cégünk tevékenységei között.
A termelés struktúrája és volumene az elmúlt évek során jelentős mértékben
átalakult és jelenleg is folyamatosan változik. Előtérbe került a fafeldolgozás
(elsősorban nyár és fenyő rönköt dolgozunk fel), melynek keretén belül
különféle fa csomagolóanyagok gyártása történik olasz cégek megrendelésére.
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A gyártási kapacitások bővítése folyamatosan zajlik újabb – eddig
kihasználatlan területek – termelésbe történő bevonásával. Mindezek
eredményeként 2013-tól szélesebb termékpalettán áll módunkban munkát
vállalni: az elsődleges faipari feldolgozás keretében fűrészáru vágás, faipari
hőkezelés, szárítás, mely igény esetén kiegészül egyéb faipari termékek
gyártásával (tároló ládák, kültéri virágládák, raklap kerti bútor).
2015 novemberétől – szintén új tevékenységként – elindult a penge éles
dróthengerek készítése bérmunkában.
Célunk a rendelkezésre álló munkaerő képességeinek megfelelő,
változatos munkalehetőségek biztosítása. Az új igényekhez gyorsan
hozzárendeljük azt a hátteret, amivel megfelelő színvonalon, határidőre,
pontosan szolgáljuk ki megrendelőinket.
NOSTRA Kft. elérhetősége
Székhely: 2629 Márianosztra, Pálosok tere 1.
Telefonszám: +36-27-370-005
Mobil: +36-30-354-4489
E-mail: nostra@nostrakft.hu
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RÖNKVÁGÁS

FŰRÉSZÁRU KÉSZÍTÉSE

Elsődleges fafeldolgozás rönkvágástól (elsősorban fenyő és nyár)
a késztermékig. Szabad kapacitásunk keretében bérvágást is vállalunk.

További keresztmetszeti megmunkálást
körfűrészgépekkel és sorozatvágóval végezzük el.

54|

|55

APRÍTÉK
A fennmaradó fa hulladékot
aprított állapotban értékesítjük
(OSB lap gyártásához), továbbá
a brikettgyártás alapanyagaként
és biomassza kazánok fűtéséhez
használható fel.

KALAPFA
ÉRTÉKESÍTÉSE
Rönkvágásból leesett széltermék
kalodába rendezve.

HULLADÉKFA
ÉRTÉKESÍTÉSE
A gyártások során keletkezett
fahulladékot és gyújtós fát
kalodás formában értékesítjük,
illetve fűtőanyagként
használjuk fel.
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FŰRÉSZPOR
Big-Bag zsákokban vagy ömlesztett
formában nagy tételben értékesítjük,
valamint a brikettgyártás
alapanyagaként és biomassza
kazánok fűtéséhez, továbbá az
utak síkosság mentesítéséhez is
felhasználásra kerül.
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RÉTEGELT
LEMEZ CSÍKOK

TÁROLÓ LÁDA

152 x 21-23 cm-es,
21-23 x 21-23 cm-es
és 152 x 9-11 cm-es C
minőségű, 5 mm vastag
nyír és nyár alapanyagból.
Különböző játékgyártóknak,
továbbá lézeres gravírozás
céljára is értékesítjük.

Többféle kivitelben (natúr, felület kezelt,
festett, fedeles, vagy fedél nélküli,
szükség esetén zárható, vékonyabb,
illetve vastagabb anyagból és
merevítéssel) több célú felhasználásra
gyártott tároló fa láda.

KALODA
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Döntő mértékben jelenleg olasz exportra
készítünk speciális, elektromos szigetelők
szállítását szolgáló ládákat, úgynevezett
kalodákat, melyeket saját gyártású
raklapokon szállítunk a ki.
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TÁROLÓ LÁDA
Külön megrendelésre rendvédelmi
szerveknek fegyverek tárolására, illetve
hasonló célzatú tárolásra alkalmas láda.

FABRIKETT
Kormányprogram keretében
diósjenői telephelyünkön
fabrikett fűtőanyagot
állítunk elő.

BÉRSZÁRÍTÁS
Szabad kapacitásunk kihasználása
érdekében bérszárítást vállalunk
előre egyeztetett időre.
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SOPRONKŐHIDAI KFT.
A Sopronkőhidai Kft.-t az Igazságügy Minisztérium 1994. január 1-én alapította
az 1955 óta működő Sopronkőhidai Szövőgyár jogutódjaként. 2005-ig
Sopronkőhidai Szövő és Ruhaipari Kft. néven működött, majd a lezajló profilváltást
(szövöde megszűntetése) követően Ipari és Szolgáltató Kft.-re változott az elnevezés.
A Sopronkőhidai Kft.100%-os állami tulajdonban van, a BM szakmai felügyelete
mellett végzi tevékenységét.
A Kft. működési célkitűzése kettős: feladata a minél teljesebb körű elítéltfoglalkoztatás biztosítása, az elítélt munkaerő szakmai gyakorlottságának fejlesztése,
valamint a gazdaságilag hatékony, eredményes működés.
Bútorgyártás:
Üzemünkben konzorciumi partnerünk közreműködésével iskolabútorok gyártása
folyik, melyek 5 kategóriába sorolhatók: Tanulói asztalok, tanulói székek, tanári
asztalok/székek, tantermi bútorok, öltözőbútorok. 2021-ben vezetjük be új generációs
tantermi bútorcsaládunkat, mely a FalproFlex névre hallgat.
A bútorok fémvázai antisztatikus porszórással kerülnek legyártásra, aminek széles
színpalettában kivitelezhető:
A bútorok jelentős részénél használunk fel faanyagot, mely préselt bútorlapok
formájában kerül beépítésre.
Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft. elérhetőségei
Cím: 9407 Sopronkőhida, Pesti Barnabás u. 25. Pf: 631
Telefon: +36 99/511-246
E-mail: skipari@skiparikft.t-online.hu
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TANULÓI ASZTALOK
Váz: 27 vagy 32 mm csőváz,
illetve 40x20 mm zártszelvény színre fújva,
műanyag végzárókkal.
Igény esetén füzettartóval.
Lap: laminált bútorlap ABS élzárással.
Egy (70x50 cm) és
kétszemélyes (120x50 cm) kivitelben.
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TANULÓI SZÉKEK
Termékcsaládok
Tyúklábas, konzolos, H-alakú, F alakú,
K, T, X, csővázas, állítható magasságú,
éttermi, ergonómikus.”

Váz: 27 mm-es csőváz,
illetve 50x39 mm zártszelvény.
Ülés és háttámla vastagsága 8mm,
rakásolható kivitel.

Termékcsaládok
Tyúklábas, konzolos, H-alakú, F alakú,
K, T, X, csővázas, állítható magasságú,
éttermi, ergonómikus.”
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FalproFlex termékek
Állítható magasságú, egy- és kétszemélyes tanulóasztal
füzettartó ráccsal, oldalt táska akasztóval, homloklappal.

Speciális szerszám nélkül,
imbuszkulccsal állítható
a magasság a különböző
korosztályoknak megfelelően.

Asztallap: 18 mm vastag laminált MDF lap
műanyag élzárással, lekerekített sarkokkal,
asztallapon írószertartóval.
A fémváz 50x25 mm és 40x25 mm,
1,2 mm vastag, oválcső szelvényből készül,
a végeken műanyag végzáró dugókkal.
A váz elektrosztatikus porszórással felületkezelt.
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TANÁRI ASZTALOK

FÉM LÁBÚ ÉS FA SZERKEZETŰ
Zárható fiókos és/vagy polcos elrendezésben
is kapható, fa- és fémvázas kivitelben.
120x60x75 és 140x60x75 méretekben
a fiókos és polcos kialakítás függvényében.

TANÁRI SZEKRÉNYEK
Fa bútorlapból készült polcos szekrények,
komódok, fali és álló polcok változó méretben.
Általános magasság: 180 cm.
Ide tartoznak még a könyvtári asztalok
és könyvtartó állványok is.
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Felelős kiadó
Bv. Holding Kft.
Székhely: 1108 Budapest, Venyige utca 1-3.
Központi telefon: +36-1-301-8461
E-mail: bvholdingkft@bvholdingkft.hu
Kiadás dátuma: 2021. március
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Mezőgazdasági és Vegyesipari Kft.

