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Miesto realizácie projektu:

Cesta Slobody 1658, 991 28 Vinica

Názov projektu:

Zavádzanie inovatívnych a vyspelých technológií pri výrobe zimných záhrad z dôvodu
zvýšenia konkurencieschopnosti
Cieľ projektu: zvýšenie konkurencieschopnosti podniku a podpory ekonomického rastu regiónu
zavedením inovatívnych a vyspelých technológií vo výrobe zimných záhrad
Špecifické ciele:
•
expanzia na zahraničné trhy v dôsledku inovácie výrobných postupov a zväčšenia
produktového portfólia
•
zvýšenie efektivity a súčasne zníženie environmentálnych dopadov výroby
•
zníženie nezamestnanosti v regióne vytvorením nových pracovných príležitostí

Stručný opis projektu:

Východiskový stav: FORVIN, s.r.o. pôsobí vo vlastnom priemyselnom areáli, kde v dvoch
výrobných halách prevádzkuje výrobu plastových okien a dverí a zimných záhrad. Z dôvodu
zvýšenia konkurencieschopnosti na trhu sa spoločnosť rozhodla zakúpiť inovatívnu technológiu,
ktorá jej umožní vlastnú výrobu vysoko kvalitných hliníkových strešných systémov zimných záhrad,
čím získa ďalších zákazníkov a prenikne aj na zahraničné trhy. SWOT analýza odhalila mnohé
silné stránky, najmä vysokú efektivitu inovácií, schopnosť individuálnej úpravy zákaziek, silnú
obchodnú politiku či dobrú prispôsobivosť vonkajším okolnostiam.
Stav po realizácii projektu: Výsledkom realizácie projektu je najmä zavedenie inovatívnej a
vyspelej technológie vo výrobe zimných záhrad, ako aj vytvorenie dvoch nových pracovných miest.
Jedno pracovné miesto je obsadené pracovníkom z kategórie "mladí nezamestnaní", čím projekt
prispieva k znižovaniu miery nezamestnanosti, ktorá je v okrese Veľký Krtíš dlhodobo nad
priemerom SR. V nadväznosti na projekt vznikli aj ďalšie sekundárne pracovné miesta, najmä v
oblasti dopravy a služieb. Spoločnosť výhľadovo plánuje rozšírenie o ďalšie výrobné zariadenia,
ktoré umožnia rozšíriť portfólio výrobkov z pohľadu ich funkčnosti a dizajnu (napr. o ozdobné
hliníkové profily), čím sa zabezpečí aj väčšia variabilita pri požiadavkách od nových zákazníkov.
S novými vysoko kvalitnými výrobkami spoločnosť plánuje expandovať aj na zahraničný trh.
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VYREZÁVACIA PÍLA NA PROFILY A KRYTY
NA ANGLICKÉ ZIMNÉ ZÁHRADY

KOVACÍ STôL KOMPLET
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LIS JEDNOHLAVÝ PRE HLINÍKOVÉ PROFILY
PROFILY

DVOJHLAVÁ ZVÁRAČKA PROFILOV
S NASTAVITEĽNÝM UHLOM PRE PVC

UNIVERZÁLNA PÍLA DVOJKOTÚČOVÁ NA PVC A HLINÍKOVÉ

AUTOMAT NA ČISTENIE ROHOV S CNC RIADENÍM

KOPÍROVACIA FRÉZA ZÁMKOV S TROJVRTÁKOM

ZASKLIEVACÍ STOJAN K VÝROBE ZIMNÝCH
ZÁHRAD NA PVC A HLINÍKOVÉ OKNÁ

DIGITÁLNA PLNO AUTOMATICKÁ DVOJKOTÚČOVÁ
PÍLA PRE PVC A ALU PRIFILY

