
 
 

 
 
"Központi porszívó berendezés beszerzése a Baán Faipari Bt.-nél"  
 

BAÁN Faipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (9181 Kimle, Hunyadi u.24.) Innovációs 
eredmények hasznosításának támogatása a KKV-k részére tárgyú pályázat keretében "Központi 
porszívó berendezés beszerzése a Baán Faipari Bt.-nél"  címmel, az Európai Unió támogatásával, 
az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával és a Magyar Köztársaság központi 
költségvetéséből, 12,8 millió forint támogatásban részesült, a beruházás értéke nettó 19,8 millió 
forint.  
 
A pályázat azonosító száma: GOP-1.3.1-11/C-2012-0216 
A projekt megvalósítási helye: 9181 Kimle, Kossuth Lajos u.99. hrsz. 029/30.  
A projekt megvalósítása során a támogató a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, 
Wesselényi u. 20-22.) www.nfu.hu, a közreműködő a Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. 
www.magzrt.hu. 
 

A BAÁN Faipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. Innovációs eredmények hasznosításának 
támogatása a KKV-k részére címmel nyújtott be pályázatot.  
 
Vállalkozásunkat 1999-ben magyar magánszemélyek alapították. A kezdetektől fogva szállítási 
csomagolással, és fa csomagoló anyagok gyártásával foglalkozunk. Első években termelésünk 
jelentős része az Európa Unió országaiba irányult. 
Felismerve a hazai piac adta lehetőségeket komoly piackutatással sikerült cégünket itthon is 
megismertetni. 
 
A fejlesztés során az eddigi műszaki és technológiai hiányosságokat szüntettük meg, egy ECO 
VAR Schuko központi porelszívó berendezést és egy SCM SI 300 S Nova körfűrészgép szereztünk 
be. 
Az új eszközökkel a ráfordított idő jelentősen csökkeni fog, mely egyben minőségi javulás mellett, 
jelentősen hatékony termék előállítást is eredményezi. A társaságunk a megvásárolt gépekkel 
szélesebb spektrumban tudja kiszolgálni vevői és partnerei igényeit.  
 
A fejlesztés során beszerzett gépeket azonnal hasznosításba vesszük, ezért a fejlesztés 
befejezését követően, azonnal integrálódik a társaságunk napi működésébe. A társaság megfelelő 
szakmai és szervezeti háttérrel rendelkezik a fejlesztés során beszerzett eszközök 
működtetéséhez, valamint a fejlesztés során közvetlenül és közvetett módon létrejövő 
eredmények fenntartásához. A társaságunk a gyártást mindenkor korszerű eszközökkel és 
gépekkel kívánja kiszolgálni, mivel ez lehet a garancia versenyképességünk és 
költséghatékonyságunk javulására. A minőségnek és a pontos munkavégzésnek, valamint a 
korszerű gépeknek köszönhetően a megrendelési volumen várhatóan növekedni fog. A fejlesztést 
a kimlei telephelyünkön valósítottuk meg, mely fejlesztés elősegíti a jelenlegi munkahelyek 
megtartást.   
 

Baán Bt. 

Cím: 9181 Kimle, Hunyadi u.24.  
Kapcsolattartó: Baán Miklós 
Tel: +36-96-572034 
www.baanbt.hu 
www.ujszechenyiterv.gov.hu 

 


