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SAJTÓKÖZLEMÉNY  
HÁTRÁNYOS HELYZETŐ MUNKAVÁLLALÓK INTEGRÁ

 

AZenX Kereskedelmi és Szolgáltató

az Új Széchenyi Terv Gazdaságfejlesztési Operatív Program támogatá

GOP-2013-3.5.1-12/Cazonosító számú pályázati kiírásán belül.  A 

meghaladó beruházás 50 %-os támogatás mellett valósult meg, 

 
 
A ZenX Kft. 2005 márciusában alakult budapesti székhellyel. Kezdetben elsısorban számítástechnikai 
szolgáltatásokat nyújtott. Az Alapítók 2009
megfelelıen a Kft. profilt váltott.Kerámiákkal, ezen belül tő
kereskedelemmel, majd gyártással foglalkoz
felıl a gyártás irányába. 
Beruházás kezdetén céljuk volt a termékek árának leszorítása mellett egyenletes minıség é
trendeknek megfelelı esztétikai megjelenés biztosítása. A raktározási és logisztikai költségek csökkentése 
érdekében szőkített, de a piac számára még megfelelı forma
rendelkezésére. Ezen célok eléréshe
megoldást: 

- 9 db (teljesítmény szabályzós elektronikával felszerelt) elektromos égetı kemence
- 1 db gázüzemő forrólevegı generátor
- 1 db daruállvány 

 
A fejlesztés eredményeként folyamatosan 
versenyképességük, mely által munkahelyeket 
helyzető kistérségben. 
 
Az új gépekkel nagyobb kapacitás miatt, nagyságrendekkel t
elvégezni, mint korábban. Ennek eredményeként növekedett a hatékonyság (rövidebb határidık, jobba
tervezhetı kapacitások). 
 
 
További információ kérhetı: 
Költı András László, ügyvezetı 
Elérhetıség (cserepkalyha@koltocsempe.hu

UNKAVÁLLALÓK INTEGRÁCIÓJA A ZENX KFT.-NÉL

ZenX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 40,58 millió forint vissza nem térítendı támogatást nyert el 

az Új Széchenyi Terv Gazdaságfejlesztési Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott 

azonosító számú pályázati kiírásán belül.  A 80 millió forintos összköltségvetést 

támogatás mellett valósult meg, géppark bıvítése céljából.

Kft. 2005 márciusában alakult budapesti székhellyel. Kezdetben elsısorban számítástechnikai 
szolgáltatásokat nyújtott. Az Alapítók 2009-ben a Kft-t eladták. Az új tulajdonosok szakmai múltjának 
megfelelıen a Kft. profilt váltott.Kerámiákkal, ezen belül tőzálló és hıálló kerámiákkal; elıször 
kereskedelemmel, majd gyártással foglalkozott. 2010-tıl a tevékenység folyamatosan bıvül a kereskedelem 

a termékek árának leszorítása mellett egyenletes minıség é
trendeknek megfelelı esztétikai megjelenés biztosítása. A raktározási és logisztikai költségek csökkentése 
érdekében szőkített, de a piac számára még megfelelı forma- és színválasztékkal állunk megrendelıi

Ezen célok eléréshez jelen projekt keretében beszerzett - alábbi -

9 db (teljesítmény szabályzós elektronikával felszerelt) elektromos égetı kemence
1 db gázüzemő forrólevegı generátor 

folyamatosan emelkedik az árbevételük, javulnak az eredményeik, így nı
munkahelyeket tudnak teremteni egy társadalmi szempontból is hátrányos 

el nagyobb kapacitás miatt, nagyságrendekkel több munkát és biztonságosabban tudnak 
elvégezni, mint korábban. Ennek eredményeként növekedett a hatékonyság (rövidebb határidık, jobba

@koltocsempe.hu) 

NÉL.  

millió forint vissza nem térítendı támogatást nyert el 

si rendszeréhez benyújtott 

millió forintos összköltségvetést 

géppark bıvítése céljából. 

Kft. 2005 márciusában alakult budapesti székhellyel. Kezdetben elsısorban számítástechnikai 
t eladták. Az új tulajdonosok szakmai múltjának 

zálló és hıálló kerámiákkal; elıször 
tıl a tevékenység folyamatosan bıvül a kereskedelem 

a termékek árának leszorítása mellett egyenletes minıség és az aktuális 
trendeknek megfelelı esztétikai megjelenés biztosítása. A raktározási és logisztikai költségek csökkentése 

választékkal állunk megrendelıik 
- eszközök jelentették a 

9 db (teljesítmény szabályzós elektronikával felszerelt) elektromos égetı kemence 

javulnak az eredményeik, így nı a 
zempontból is hátrányos 

öbb munkát és biztonságosabban tudnak 
elvégezni, mint korábban. Ennek eredményeként növekedett a hatékonyság (rövidebb határidık, jobban 


