Saját erő biztosítása mellett Európai Uniós
támogatásból épült fel a SINIA Kft új üzemcsarnoka
A Salgótarjáni Ipari Parkban lévő telephelyén egy új, 3000 m2-es üzemcsarnokot
épített a 2010-es évben a Sinia Bútorgyártó Kft. A belga bútorgyártó vállalkozás
a közel 265 millió forintos beruházással a meglévő gyártókapacitás növelése
mellett folyamatos fejlesztéseik eredményeként ismét új termékkörrel bővíti
bútorainak széles választékát.
A Salgótarjáni Ipari Parkban sok éve sikeresen működő, belga tulajdonban lévő Sinia Bútorgyártó
Kft az Észak Magyarországi Operatív Program “Telephelyfejlesztés” című pályázati felhívásának
kedvezményezettjeként 50,11 %-os saját forrás biztosítása mellett mintegy 130 millió forintos vissza
nem térítendő támogatást nyert el új üzemcsarnokának megépítéséhez. A fejlesztés elsődleges
célja, hogy a piac igényeit a Sinia Kft. maradéktalanul ki tudja elégíteni, ennek pedig
elengedhetetlen feltételévé vált a bővítés, melyre az Észak Magyarországi Operatív Program
nyújtott lehetőséget. A támogatott projekt címe „A Sinia Kft. meglévő telephelyén egy új, 3000 m2-es
üzemcsarnok építése, melyben új termék, valamint a jelenlegi termékkör gyártása valósul meg. A
beruházás megvalósulása megközelítőleg 25 fő foglalkoztatását teszi lehetővé.”
A bútorgyártó piac speciális, igen nagy a konkurencia harc. A versenyképesség megtartása, új piaci
szegmensek meghódítása érdekében folyamatosan innovatív eljárásokat, megoldásokat kell
tervezni. A stratégiai eszközök folyamatos fejlesztése a magas minőségi színvonal záloga. A Sinia
Design Center a bútorgyár komoly számítástechnikai háttérrel ellátott saját fejlesztőrészlege,
amelyben folyamatosan 20-25 fő dolgozik a legújabb konstrukciókon. Természetesen a fejlesztési
elgondolások, új termékek tervezése mellett rendkívül fontos szerephez jutnak a megvalósítási
folyamatban komoly részt vállaló, a termelésben dolgozó alkalmazottak, akik igen nagy szaktudásra
tettek szert az évek során. Az új bútorok gyártása folyamatos fejlődést, tanulást követel meg, mely
csak a munkavállalók folyamatos képzésével érhető el. A korszerű megoldásoknak, minőségi
munkának valamint a gazdag szövet-, illetve bőrkárpit választéknak köszönhetően a SiniA Kft. szép
eredményeket ér el európai piacokon.
Jelenleg, a már meglévő épületekben folyik a vevői igényekhez kialakított relax fotelek és
ülőgarnitúrák gyártása. A termelés fő technológiai folyamata: szövetszabás, varrás, faváz
összeszerelés, szivacsolás, kárpitozás. Az új csarnoképület összekötő folyosóval csatlakozik a már
felépült és működő, termelést folytató épületrészekhez.

A megépült üzemcsarnokban egy új termék, az úgynevezett “sofabed” termékcsalád gyártása
valósul majd meg. Ezek mechanikával felszerelt, ágyazható kanapék, ülők gyártását foglalják
magukban. Ezen termékek mechanikai összeszerelése és a kárpitozása történik itt, de a relax
fotelek kárpitozása is értelemszerűen ide települt át. Emellett egy új, modern raktárat is
berendeztek a csarnokban.
A vállalat egész eddigi működése során és a projekt tervezésekor is nagy hangsúlyt fektetett arra,
hogy a technológiai kontsrukciók, beszerzésre kerülő eszközök hosszú távon is használhatóak
legyenek, ezáltal követni tudják a piaci változásokat. Az épülő csarnok tervezése során is ezt a
szemléletet követték, a megvalósításban pedig kiemelten fontos szerepet kapott a kezelhetőség,
az energiatakarékosság és a környezetvédelmi tényezők, melyekre a vállalkozás eddig is nagy
hangsúlyt fektetett.
A megnövekedett kapacitást a folyamatosan bővülő igények kiszolgálására kívánják fordítani,
ezzel is tovább növelve a magas ügyfél-elégedettséget, mely eddig is jellemezte a Sinia Kft. üzleti
kapcsolatait. Az új csarnok teljes kapacitású működése a jelenlegi 189 munkavállaló mellett
összesen 25 további alkalmazott foglalkoztatását tette lehetővé, hozzájárulva ezzel a térség
mukaerő-piaci helyzetének javításához.
A SiniA Kft. rendkívül fontosnak tartja és kiemelt odafigyeléssel kezeli a termelésben részt vevő
alkalmazottakat, hiszen az ő munkájuk elengedhetetlen feltétele a fejlődésnek, a meglévő piaci
részesedés megőrzésének illetve emelésének. A munkatársak megtartása érdekében méltó
emberi körülményeket, kulturált munkakörnyezetet, egy műszakos munkarendet, korrekt, mindig
időben történő fizetést biztosítanak, valamint a termelési területükön a munkavállalóknak
lehetőségük van minőségi, hozzáállási, jelenléti illetve tudásprémium elérésére. Az
esélyegyenlőségi célkitűzések érvényesülése érdekében egyaránt megtalálhatóak kreatív férfi és
női vezetők a SiniA Kft. –nél.
A társaság 2009-2010 években az egész Európában jelen lévő gazdasági válság közepette
évente 2,7 milliárd forint árbevétel mellett mintegy 200-230 millió forint nyereséget realizált. Bár a
bútorpiacon és egyéb területeken is a fogyasztói magatartás visszafogottá vált, a SiniA Kft.
továbbra is meg tudta tartani vevőit. Mindezt úgy érhették el, hogy nagyobb választékban állítanak
elő jobb termékeket, jó szállítási időkkel valamint korrekt szolgáltatással állnak üzleti partnereik
rendelkezésére.
A cégnél minőségi alkalmazottakra van szükség, az új fejlesztés eredményeként pedig biztos
munkaadóként lesz jelen a Sinia Kft. Nógrád megye munkaerőpiacán, mint ahogyan ezt a korábbi
években is tette.

