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\"KOZMA\" Épületgépészeti kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

SAJTÓKÖZLEMÉNY
GINOP-1.2.8-20-2020-00704
Modern termelés fejlesztés a \"Kozma\" KFT-nél
\"KOZMA\" Épületgépészeti kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Pénzügyminisztérium,
mint Támogató által Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül „A mikro-, kis- és
középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések
támogatása" tárgyú felhívásra benyújtott GINOP-1.2.8-20-2020-00704 kódszámú pályázattal 21 766 598Ft
70%-os támogatásban részesült Modern termelés fejlesztés a \"Kozma\" KFT-nél címmel.

Kozma Tibor a Kozma Kft-t alapítója és tulajdonosa 2006 hozta létre a céget, mely több mint, egy
évtizedes múltja során kimagasló szerepet foglalt a hazai ipari épületgépészeti kivitelezés területén. A
Kozma Kft. az épületgépészet valamennyi szegmensét teljeskörűen átfogja. Igény esetén tervezéssel, a
kivitelezésben víz-, csatorna-, fűtés-, hűtés-, gáz és légtechnika területén állunk a Tisztelt Megrendelőink
rendelkezésére. Emellett több épületgépészeti gyártó márkaképviselete vagyunk, így cégünkön keresztül
a környező szakcégek számára biztosítjuk a szereléshez szükséges anyagokat.
Folyamatosan dolgozunk a termékek fejlesztésében és optimalizálásában. A gépek megvásárlását
követően az üzembe helyezés és tesztüzem következik, melynek befejeztével megkezdődhet a gépek
tényleges használata. A jelen beruházással hatékonyabbak, versenyképesebbek lennénk és a minőség
is javulna. A gépek beszerzésével kapacitásunk bővülni fog, több és jobb minőségű munka válik
lehetővé. Hosszú távú célunk, megtartani a megrendelőinket és a fentiekben megjelölt leendő
partnerekhez bekerülni, amihez fejlesztéseket kell végrehajtani.
A technológiai fejlesztés következtében létrejövő új kapacitások a tovább foglalkoztatás alapjai, valamit a
cég a többlábon állás segítségével az erőforrások maximális kihasználtságára ügyelve a képzések és
átképzések lehetőségét is fenntartja, melyet saját forrásból folyamatosan biztosit. Ezen folyamatok
lehetővé teszik a válsághelyzetek kezelését és a modern gazdasági és partneri, valamint ügyfél igények
kielégítését. Mind a kivitelezés, mind a kereskedelmi szektorban a beruházások emelkedése
kapacitásainkat lefoglalják. A megnövekedett munka és vevői igények folyamatos követése elsődleges
feladatunk, ezért a munkaeszközök fejlesztése, modernizálása ebben az időszakban még fontosabb. A
megrendelések növekedése tudja biztositani a jó szakemberek megtartását és esetleges munkahelyek
létrehozását eredményezi. A fiatal szakemberek helyben tartása fontos számunkra, a modern
technológia gazdasági haszon mellett idő és pénz megtakarítást eredményez. A projekt segítséget nyújt
eszközállományunk fejlesztésére, melyet a két telephelyünkön helyezünk el. jól felszerelt raktáraink
biztosítják a biztonságok, valamint a megfelelő tárolást. A fejlesztés során mely a víz- gáz- és fűtés
szerelés tevékenységünk erősitését célozza meg valamint a munkavállalók munkakörülményeinek, a
szolgáltatás minőségi javulása a termelékenység növelése, új megrendelések szerzése céljából az
alábbi eszközbeszerzés segítségével: jegyzőkönyvezős hegesztő, tompahegesztő gép, hidraulikus
akkus présszerszám alkatrészekkel, elektrokarmantyús hegesztő gép, önjáró elektromos munkaállvány,
tokos hegesztőgép, önjáró ollós munkaállvány. Ezek a gépek, szerszámok a fűtés-, víz- gázszerelés
elengedhetetlen eszközei és a régiek elavult technológiát képviselnek, üzemeltetésük nem hatékony,
gazdaságos.
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Támogatásból vásárolt szerszámok, gépek

