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SAJTÓKÖZLEMÉNY  
TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLT A DELTA KFT. ESZKÖZBESZERZÉSRE IRÁNYULÓ 

KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSA, AMELY TENKEN, KECSKEMÉTEN ÉS NYÁRLŐRINCEN  

VALÓSUL MEG 

 

 

 

A DELTA Építő- és Szakipari Szerelő Kft. a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programba 

benyújtott pályázatával 48,78 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatásba részesült. 

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. A 98,69 millió forint összértékű 

beruházással a nyílászárók gyártása területén kapacitásbővítő beruházást valósítunk meg a cég 

tenki, kecskeméti és a nyárlőrinci telephelyein.  

 

 

A DELTA Kft. egy kecskeméti székhelyű, több telephelyes, elsősorban nyílászárók gyártására és 
forgalmazására szakosodott vállalkozás. A Kft. meghatározóan fa-, műanyag- és fém nyílászárókat gyárt, 
beltéri és kültéri kivitelben egyaránt. Az egyedi gyártás mellett jellemzően sorozatgyártással foglalkozik a 
cég. A termékek felületkezelt és natúr kivitelben kerülnek forgalomba, amelyek a legmagasabb igényeket is 
képesek kielégíteni. 
 
Az európai uniós forrás segítségével megvalósuló fejlesztés eredményeként növekszik a gyártási kapacitás 
és az automatizáltság. Javul a versenyképesség és a termékek minősége, csökkennek a fajlagos költségek. 
A beruházásnak köszönhetően 223 fő munkahely megőrzését vállalja a kedvezményezett. 
 
A projekt az alábbi telephelyeken valósul meg: Tenken a műanyag nyílászárók gyártásához kapcsolódva 1 
Db NS 010 tip PVC Ajtólemez stancoló gép, 1 Db NS 102 tip. PVC Ajtópántfúró automata gép, valamint 1 Db 
NS 2000 tip. PVC profil megmunkáló központ kerül beszerzésre, Gyártó: Nagyváradi Podjetje za Razinckave 
in Razjov D.o.o Lendava. Kecskeméten a beltéri faajtók gyártásához illetve a faforgácsból készített brikett 
előállításához 1Db Briklis BrikStar 200 tip. Brikett prés, forgalmazó: CSIBA Kft, 1Db Weinig UNIMAT 217-5  
Öttengelyes profilozó gép, forgalmazó a Fagépszer Kft. valamint 1 Db FKS305VF3200 tip. Lapszabászgép, 
forgalmazó NAX Gépker Kft kerül beszerzésre. Nyárlőrincre a fa nyílászárók gyártáskapacitásának növelése 
érdekében 1 Db NS 100 tip. Tömörfa ajtók komplett megmunkálását szolgáló gép kerül megvásárlásra 
Gyártó a Nagyváradi Podjetje za Razinckave in Razjov D.o.o. Lendva, valamint 1 Db RUJEK SPB 1100 
RCZ2M tip. Kontaktcsiszoló gép kerül beszerzésre, melynek forgalmazója a Fagépszer Kft. 
 
A beruházás befejezésének várható határideje: 2016.07.29. 
 
 A projektről bővebb információt a www.delta-kft.hu oldalon olvashatnak. 
 
További információ kérhető: 
Polgár Attila, gazdaságvezetőtől 
Elérhetőség (telefonszám:+3620 944 6971 e-mail cím: polgar@delta-kft.hu ) 
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