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A klaszterről
RÖVIDEN A MÚLTRÓL
2001-ben második klaszterként alakult meg Magyarországon a Pannon Fa- és
Bútoripari Klaszter (PANFA), 15 alapító taggal. A Zalaegerszegről indult együttműködés célja a kezdetektől az volt, hogy megerősítse a magyar fa- és bútoripart. A klasztertagok célja, hogy közös erővel mind összetételben, mind minőségben és árban
nemzetközileg versenyképes termékeket legyenek képesek gyártani és piacra vezetni.
Programokban és közös tevékenységben gazdag időszak következett: szakmai
és népszerűsítő kiadványok, tanulmányutak, oktatásfejlesztés a szintén klasztertag
Nyugat-magyarországi Egyetemmel közösen. Több kiállításon, vásáron is találkozhatott a közönség a PANFA-val, kiállítóként és támogatóként egyaránt. Közös
klaszterprojektként kiemelhető ezek közül a PANNON DESIGN Bútor, Lakberendezési és Lakótér Kiállítás és Vásár, mely négy éven keresztül a bútorgyártó klaszter
tagvállalkozások együttműködésével valósulhatott meg.
2012-től az EFFIX-Marketing Kft. vette át a klasztermenedzsment szervezet
feladatokat, és elindítottak egy újjászervezési folyamatot.
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FÓKUSZ TERÜLETEK
A FENNTARTHATÓ ENERGIAHATÉKONY FAIPAR KIALAKÍTÁSA

MŰSZAKI KUTATÁS-FEJLESZTÉS

A Klaszter egyik célja az energia-hatékonyság növelése

Alapvető cél, hogy a klaszter egy olyan hiteles és nem csak

mind a faszerkezetű épületekben és épületasztalos-ipari

rész-szempontokat képviselő szemléletet és stratégiát

termékekben, mind pedig azok gyártása során, másrészt

képviseljen, amit a természetesség, a gazdaságosság, az

e cél lakossági kommunikációja, a fatermékek használatának

arányosság jellemez, és ami a hazai kulturális és gazdasági

ösztönzése, a fatermékek klímavédelemben betöltött

viszonyokkal is konform fenntarthatósági szempontokat

szerepének széleskörű megismertetése.

képes felmutatni a régióban és az országban. A klaszter
további célja az olyan anyagtudományi, technikai és

BÚTORGYÁRTÁS ÉS INNOVÁCIÓ

technológiai kutatások végzése is, amelyekkel általában véve

A termeléssel, termékekkel kapcsolatosan a

a költséghatékony gyártást és a piacképes környezetbarát

legfontosabb elvárás tartós, magas minőség biztosítása

termékek tervezését, fejlesztését támogathatják.

költségracionalizálás mellett.
A termékfejlesztés folyamatában az eddiginél nagyobb
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prioritást kell, hogy kapjanak az eddigi fejlesztések során

Klaszterként a fából készült termékeket általában véve

kevésbé fontosnak tartott termékfunkciók: méret, praktikum,

is tudjuk népszerűsíteni elsősorban azzal a céllal, hogy

ergonómia, tartósság, niche-marketing – kisebb piaci csoportok

visszaállítsuk hazai megbecsültségüket. A leghatékonyabb

számára fejlesztett termékek (mozgáskorlátozottak köre, fiatalok,

módja ennek a tudatos márkázás és védjegy rendszer

családalapítók). Ezek a piacok már nyitottak olyan innovációkra,

kialakítása mind az egyes fatermékekre, mind a klaszter

mint az „intelligens bútorok”, amelyek kiválóan szimbolizálják

egészére egy átfogó, speciális célcsoportokat megszólító

egy tradicionális iparág adaptációját a digitális korunkhoz.

országos kommunikáció mellett.
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Tagjainkról
Klasztertagjaink az érintett iparágakban tevékenykedőknek és a magáncélból
érdeklődőknek egyaránt kínálnak termékeket, nyújtanak szolgáltatásokat. Klaszterként
a legnagyobb erősségünk tagjaink sokrétű faipari tevékenységén alapul. Érzékeltetve
az ebben rejlő lehetőségeket azt mondhatjuk: közös erővel akár képesek vagyunk
megtervezni, felépíteni és egyedi igények szerint berendezni egy komplett épületet.

Tagjaink tevékenysége az alábbiak szerint
foglalható össze röviden.

ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐI ÉS
KIVITELEZŐI TEVÉKENYSÉG
Favázas- és gerendaházak, energiatakarékos készházak, épületkomplexumok és
szabadtéri szerkezetek (hidak, kilátók, kerti pavilonok) tervezése és kivitelezése.
Tetőszerkezetek, fal- és padlóburkolatok, kerítések.

ÉLETTÉR BERENDEZÉSE –
OTTHON ÉS MUNKAHELY
Egyedi és sorozatgyártott bútorok irodai és otthoni használatra, változatos
stílusokban. Kézműves módszerekkel, nemes faanyagokból készített tömörfa
bútorok, design termékek, kárpitos bútorok, korpuszok, szaunák és jacuzzik.

KONYHABÚTOROK
Egyedi és sorozatgyártott konyhabútorok tervezése, kivitelezése és beépítése
személyre szabott megoldásokkal.

BELSŐÉPÍTÉSZETI TERVEZÉS,
MŰSZAKI SZAKTANÁCSADÁS
Belsőépítészeti tervezés, lakberendezési, faanyagvédelmi és energetikai szaktanácsadás.

LÉPCSŐK ÉS KORLÁTOK
Egyedi belső- és külső lépcsők, korlátok tervezése és kivitelezése, beszerelése
személyes tanácsadással támogatva.

PADLÓK, PARKETTÁK
Tömörfa padlók, táblaparketták, halszálkák, teraszburkolók, szegélylécek széles
kínálata, szaktanácsadással.

NYÍLÁSZÁRÓK
A kor legújabb trendjeit követő bejárati és beltéri ajtók, ablakok, zsalugáterek széles
kínálata, egyedi gyártása személyre szabott megoldásokkal.
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ANEST HOLDING KFT.
www.anest.hu

KARRIER-BÚTOR TERVEZŐ,
GYÁRTÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.
www.karrierirodabutor.hu

ÁRKOSSY BÚTOR KFT.
www.arkossy.hu

LIGNOMAT KERESKEDELMI
ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
www.lignomat.hu

BIGIMP KFT.
www.bigimp.hu

NÉMETH-FA KFT.
www.nemeth-fa.hu

CSERCSICS FAIPARI KFT.
www.csercsics.hu

NYPAN FORGÁCSLAP FELDOLGOZÓ
ÉS ÉRTÉKESÍTŐ KFT.
www.nypan.hu

EDELHOLZ FAIPARI KFT.
www.edelholz.hu

SOPRONI EGYETEM,
SIMONYI KÁROLY MŰSZAKI, FAANYAGTUDOMÁNYI ÉS MŰVÉSZETI KAR
www.skk.nyme.hu

FA-FERI KFT.
www.faferi.hu

ORSZÁGOS ASZTALOSÉS FAIPARI SZÖVETSÉG
www.oafsz.hu

FABAK KERESKEDELMI
ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
www.fabak.hu

PANNON NOVUM NONPROFIT KFT.
www.pannonnovum.hu

FADOKTOR MÉRNÖKI IRODA KFT.
www.fadoktor-mi.hu

REVOLUTIO-2000
MÉRNÖKI KFT.
www.revolutio-2000.hu

FAÉPÍTÉSZ KFT.

SAUNA ART KFT.
www.aliante.hu

FAGAZDASÁGI ORSZÁGOS
SZAKMAI SZÖVETSÉG
www.fagosz.hu

SIXAY BT.
www.sixay.com

FAIPARI TUDOMÁNYOS
ALAPÍTVÁNY
fata.nyme.hu

SOMOGY MEGYEI VÁLLALKOZÓI
KÖZPONT KÖZALAPÍTVÁNY
www.somogy-hvk.hu

FALCO-SOPRON BÚTOR KFT.
www.falcosopron.hu

SZALAI FAFELDOLGOZÓ
ÉS KERESKEDELMI KFT.
www.szalaifa.hu

FOREST HUNGARY KFT.
www.foresteu.com

TRION DESIGN KFT.
www.trion-design.at

G.T.O. SZOFTVERFEJLESZTŐ
ÉS TANÁCSADÓ BT.

UBRANKOVICS ERDÉSZETI
ÉS FAIPARI KFT.
www.faepiteszet.hu

GARZON BÚTOR ZRT.
www.garzon.hu

VARIA KERESKEDELMI
ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
www.variawood.com

HOLZ-TEAM KFT.
www.holzteam.hu

YPSZILON-HUNGARY
MÉRNÖKI TANÁCSADÓ KFT.
www.faipari-gepek.hu

KANIZSA KÁRPIT KFT.
www.karpit.hu

ZALA MEGYEI VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY
www.zmva.hu

KANIZSA TREND KFT.
www.andante.hu

ZEUS EXHAUSTS BT.

KARDEX KFT.
www.kardexkft.hu

Klaszter-menedzsmentszervezet: EFFIX-MARKETING KFT. www.effix.hu

K+F tevékenység
A PANFA egyik tagjaként a Soproni Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kara jelentős K+F+I
bázisnak minősül. A PANFA tagok innovációs erejének szempontjából kiemelkedőnek mondható az Egyetem berkein belül
működő Natural Resources Research Center (NRRC) és az ERFARET.

NRRC
A Természeti Erőforrások Kutatóközpont (NRRC) a Soproni Egyetem két karának
(Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar, Erdőmérnöki Kar)
kutató bázisa. Ebben a nettó közel 4000 m2-es új épületben mintegy 80 új, vagy
megújult laboratóriumi helyiség kapott helyet a teljesen felújított Tanüzem mellett.
A nagyszámú, modern state-of-art műszer és kutatóeszköz hozzájárul a klaszter
céljainak megvalósításához is az oktatás, a kutatás-fejlesztés és innováció valamint
az akkreditált vizsgálatok révén.
Néhány példa fontosabb kutatási területekre: nanotechnológia, faanyagvizsgálat,
faanyagmodifikáció, alternatív energetika, robot technológia, polimer feldolgozás,
környezeti fenntarthatóság, levegő- és növénykémia.
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Az együttműködés eredménye:

Ligneum
Az elmúlt évek egyik nagy eredménye a Nyugat-magyarországi Egyetem Látogatóközpontja, a Ligneum tervezése és kivitelezése
volt. A közreműködők között 4 klasztertagunk is jelentős munkát vállalt. Közös munkájuk eredménye a háromszintes épület, amely
hatalmas ablakfelületeivel szinte része az őt körülvevő Botanikus Kertnek. A Ligneum állandó kiállítói tere tematikus helyszíneket
tartalmaz interaktív játékokkal és ismeretterjesztő felületekkel. A látogatók így betekintést nyerhetnek az erdőben zajló ökológiai
és gazdasági folyamatokba és megismerhetik a fát, mint végtelen lehetőségeket rejtő alapanyagot.
A klasztertagok közös munkájának eredményeként az érdeklődők interaktív környezetben (pl. érintőképernyős eszközök
segítségével), játszva tanulhatnak a fáról. Megismerhetik többek között a fa különleges tulajdonságait, sokoldalú felhasználási
lehetőségeit, megújuló energiaforrásként való alkalmazását, de emellett láthatnak maketteket különböző faépítészeti
stílusokról, vagy különleges, fából készült termékeket. A klaszter szempontjából is fontos, hogy a faiparhoz kötődő szakmákat
népszerűsítsük, a Ligneum pedig ezt a funkciót is kiválóan betölti.
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Kapcsolat:
PANNON FA- ÉS BÚTORIPARI KLASZTER
EFFIX-Marketing Kft.
www.panfa.hu
info@panfa.hu
0036 99 788 174
Dizájn:
EFFIX-Marketing Kft.
www.effix.hu
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