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A móri székhelyű Pfiffer Bútor név már 
nem ismeretlen szakmai körökben. A vállal-
kozás története már korábban is bemuta-
tásra került az újság hasábjain, azonban az 
a hit és az a termékminőség, amit a vállal-
kozás vezetője képvisel, követendő példa 
lehet mások számára is. Pfiffer János célul 
tűzte ki azt, hogy a magyar termék legyen 
mindenki számára egy olyan minőségi ga-
rancia, ami egyet jelent a megbízhatóság-
gal, folyamatosan reprodukálható magas 
színvonalú termékkel. A magas minőségű, 
teljesen tömörfából készült bútorajtók 
gyártásának alapjai 1994-re vezethetők 
vissza, mikor a családi házban működő 
kárpitosvázakat gyártó vállalkozás kinőtte 
magát, és egy önálló, 1600 m2-es Csókakői 
úti külön telephelyre költözött. A vállalko-
zás sikeréhez nagyban hozzájárult, hogy 
az akkori piaci igényeket kihasználva a bú-
torgyártáson kívül egy sikeres pályázatnak 
köszönhetően az Esztergomban gyártott 
Suzuki-modellekbe gyártottak alkatrésze-
ket. A Pfiffer Bútornál készültek a Magyar-
országon gyártott Suzukik pótkeréktakaró 
és ajtókárpitlemezei, térelválasztó elemei, 
melyek gyártása a modell 2002-es gyártá-
sáig folyamatosan tartott.

A termelés üteme olyan gyorsan fejlő-
dött, hogy 1998-ra kinőtte a vállalkozás a 
Csókakői úti telepet, ezért további bővítés-
re volt szükség. Indokolttá vált (a vállalko-
zásnak jelenleg is helyet adó) Árki pusztai 
mezőgazdasági területre való terjeszke-
dés. Ez azonban nem volt zökkenőmentes, 
ugyanis az ekkor még mezőgazdasági kül-

Hit a termékben 
és a vállalkozás sikerében

területet hosszú és fáradságos munkával si-
került belterületi iparterületté nyilvánítani. 
Az Árki pusztai, volt Állami Gazdaság által 
épített két meglévő épületet felújították és 
az egyikben helyet kapott a fűrészüzem a 
szárítóval (zöld épület), a másikban pedig 
a lakatosműhely, a szárítottanyag-tárolóval 
(sárga épület). 1999-re az Árki ipartelepen 
felépült az új 1000 m2-es bútor-összesze-
relő csarnok, melyet kék színe alapján 
neveztek el. A tevékenység így párhuza-
mosan két telephelyen folytatódott. A Csó-
kakői útin az alkatrészek megmunkálása, 
míg az Árki Ipartelepen a rönk felvágása, 
a fűrészáru-szárítás, majd a késztermék 
összeszerelése is. 

2006 fordulópontot jelentett a vállalko-
zás életében, a gyártás teljes technológiai 
folyamata egy helyre, az Árki telephelyre 
került, az 1600 m2-es tömörfa-megmunká-

ló üzem (karamell) meg-
építésével. Az új telephely 
kialakításával párhuzamo-
san gyártási profiltisztítás 
is lezajlott. Ennek oka az 
elaprózódás kiküszöbölése 
volt. Pfiffer János minden 
egyes tevékenységében a 
„profi módon gyártani” elvet 
képviseli. Ennek megfelelően 
nem elsődlegesen az anyagi 
gyarapodás a célja, hanem a 
megbízható, állandó magas 

minőségű termék gyártása, mely egyaránt 
megelégedettséget jelent saját maga, 
partnerei és munkatársai részére is. Így 
tarthatók a vállalt határidők, a minőség 
fenntartásával és a dolgozók hétvégi 
leterheltsége nélkül is. Célja volt, hogy a 
munkaszervezési és termékfejlesztési fel-
adatokat oly módon valósítsa meg, hogy 
lehetőséget teremtsen igazán újszerű, 
szakmai megoldások kialakítására, ami 



72 Magyar Asztalos és Faipar 2008/12

CÉGRIPORT

megváltoztatja, kiemeli és egyedivé teszi 
az általa irányított vállalkozást.

Mindehhez a modern technológiai 
háttér, a kiemelkedő géppark elengedhe-
tetlen feltétel. Elsőként a folyamatosan jó 
minőségű alapanyag-ellátást valósította 
meg. 2000-ben, egy Olaszországban al-
katrészeiben vásárolt 1100-as Bongioanni 
típusú függőleges rönkhasító szalagfűrészt 
helyeztek üzembe, mellyel lehetőség nyílt 
a saját vásárlású, évi mintegy 1000–1500 
m3 rönk feldolgozására. A stellitezett lapú 
fűrésszel, nagy méretpontosságú, kiváló 
minőségű fűrészárut vágnak fel, mely 
1,5–2 évet a szabad levegőn szárad. Ennek 
köszönhetően a faanyagból kimegy az a 
belső feszültség, ami a felvágott fűrészáru-
ban később vetemedést okozna. Így a to-
vábbi feldolgozásra már a csak „nyugodt, 
pihentetett” alapanyag kerül be. Termé-
szetesen a szabad levegőn történő szárítás 
után saját Vanicek szárítójukban állítják 
be a feldolgozáshoz szükséges 6–8%-

os nedvességtartalmat. Az 1,5–2 éves 
fűrészárukészlet nemcsak a késztermék 
minőségének érdekében fontos, hanem 
egyúttal a termelési folyamat biztonságá-
nak a fenntartásához is elengedhetetlen. 
Így lehetőség van a rönk optimális áron 
való megvásárlására, és a vállalkozás nincs 
kitéve a rapszodikusan hullámzó piaci 
áraknak. A bútorok és bútorajtók alap-
anyagához három fafajt, bükköt, tölgyet 
és cseresznyefát használnak fel, melyből 
fűrészáruként folyamatosan minimum 
1000–1500 m3-es készlet áll rendelkezés-
re. A rönkök beszerzése kizárólag magyar-
országi erdőkből történik. Így a Pfiffer Bú-
tornál gyártott bútorokra és bútorajtókra 
egyaránt elmondható, hogy magyar fából, 
magyar munkaerővel, magyar termék 
készül magyar vásárlóknak, hangsúlyozza 
ezzel is magyarságtudatát a cégvezető.

Azonban a késztermék minőségében 
a megmunkálógépek is meghatározó sze-
repet játszanak, ezért Pfiffer János nagy 
hangsúlyt fektet a géppark minőségére 
is. Az elmúlt időszakban nagy színvonal-
beli ugrás történt, a nagyobb volumenű 
beruházásoknak köszönhetően. Ennek 
egyik eleme a 2 db új 5 tengelyes SCM 
CNC-vezérlésű marógépek beszerzése 
volt, melyekkel lehetőség nyílt a kompro-
misszummentes minőségű hajlított ajtók 
gyártására is. A bútorok és bútorajtók min-
táját, kialakítását meghatározó profilok 
szerszámpályájának programkidolgozását 
belső munkatárs végzi.

A másik fontos elem a Weinig Cso-
port gépcsaládjába tartozó optimalizáló, 
darabológép és a nagyfrekvenciás ragasztó-

állomás beszerzése volt. A Dimter OptiCut 
S90 típusú optimalizáló darabolófűrész a 
lehető legjobb értékkihozatalról gondosko-
dik. A kezelő által bejelölt hibák és minő-
ségi osztályok alapján a gép a vágáslista 
alapján automatikusan kiszámolja, hogy 
az adott szakaszból milyen kész hosszokat 
érdemes kivágni. A tulajdonos szemléletét 
tükrözi, hogy a gép felszereltségét úgy 
választotta ki, hogy az, rendeltetésének a 
lehető legjobban megfeleljen. Az ultrahan-
gos szélességbeméréssel a darabolófűrész 
automatikusan kiválasztja a munkadarab 
szélességéhez tartozó vágáslistát, így az 
eltérő szélességű nyersanyagok folyama-
tosan, zökkenőmentesen dolgozhatók fel. 
Az irodai számítógéppel létesített kapcsolat 
pedig nemcsak a vágáslisták könnyebb ösz-
szeállítását szolgálja, hanem statisztikák, sőt 
szimulációk készítésére is lehetőséget ad.

A ragasztási műveleteket Dimter 
ProfiPress nagyfrekvenciás ragasztóál-
lomáson végzik, mely alapvetően két 
egységből épül fel. Egyik része a nagy 
teljesítményű félautomata ragasztófelhor-
dó egység, míg a másik a nagyfrekvenciás 
prés. Az állomás pár perces ciklusidő alatt 
végez egy-egy ragasztást.

Legnagyobb előnye, hogy a külön-
böző szélességű és hosszúságú táblákat 
átállítások nélkül képes egymás után 
feldolgozni, valamint, hogy amikor a gép 
kitolja a préságyból a kész táblákat, azok 
ragasztási fugáiban, a nagyfrekvenciás 
technológiának köszönhetően, a ragasztó 
már a teljes keresztmetszetben kikötött. 
Ezzel együtt az emberi tényezők nega-
tív hatását teljesen kiküszöböli, állandó 
ragasztási minőséget garantálva.

Az új berendezéseken kívül az 1600 
m2-es tömörfa-megmunkáló csarnok kiala-
kítása minden tekintetben az EU-normákat 
követi. A gépek indítógombjára reagálva 
indul a központi elszívó rendszer, a mo-
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toros szelepek pedig a gépek indulásakor 
szintén automatikusan nyitnak. Az energia-
takarékosság jegyében kialakított körfor-
gást hoztak létre, ahol a gépektől elszívott 
forgácsot brikettálják, kis helyen tárolják, 
majd környezetbarát automata kazánban 
égetik el a hőtermelés céljából. Az átadott 
energia, meleg víz formájában a meny-
nyezetre szerelt infrasugárzókon keresztül 
fűti a csarnokokat és a szárítót egyaránt. A 
tökéletes forgácselszívás miatt, így tiszta a 
munkahely és minimális a munka végezté-
vel takarításra fordított holtidő.

A cégvezető számára a gépeik jelentik 
a továbblépés egyik lehetőségét. Miköz-
ben egy munkafolyamatot figyel, már 
azon gondolkozik, hogyan lehetne azt 
másképp, egy jobb gép/megmunkálási 
módszerrel kiválasztani, hiszen a véle-
ménye szerint a faipar további tartalékai 
ebben rejlenek.

Az 1600 m2-es megmunkálócsarnokban 
kapott helyet a korszerűen kialakított 
felületkezelő műhely, ahol a késztermék 

háromrétegű lakkozását 
szórással végzik. A külön 
kialakított, mennyezetig 
csempézett automata ve-
zérlésű levegő-betáplálá-
sú és -elszívású helyiség-

ből a termék a lakk megszilárdulásáig külön 
szikkasztó-tárolóban pihen. A háromrétegű 
PU-lakk ellenálló, „húsos” hatású, selyemfé-
nyű felületet kölcsönöz a termékeknek. 

A csarnok további különlegessége a 
szerszámbemérő gép. Itt az élezett szerszá-
mok paramétereit ellenőrzik, illetve a CNC 
pontos működéséhez elengedhetetlen 
értékeket olvasnak le az adott szerszámról. 
Ilyen precizitású szerszámellenőrzéssel 
kevés faipari üzemben találkozhatunk. A 
magas színvonalon megmunkált tömörfa 
alkatrészekből álló szekrények, ágyak és 
bútorajtók előállításán kívül, kellően nagy 
hangsúlyt fektetnek a termék értékesítésé-
nek szakmai támogatására. Munkatársaik 
egész nap műszaki kérdésekben folyama-
tosan rendelkezésre állnak. Ezen kívül a 
vásárló testközelbe kerülhet termékeikkel, 
az Árki telephelyen berendezett bemuta-
tóteremben és a budapesti bútorszalonban 
egyaránt. Az itt bemutatott termékek által 
meggyőződhetnek az érdeklődők, hogy 
csak tiszta tömörfa szerkezetű ajtók készül-

nek, akár egyedi méretben, akár hajlított 
kivitelben is. A hajlított ajtók mellé hajlított 
párkányok, fénycsőtakarók és láblécek is 
készülnek, akár egyedi méretben is. Az 
alkatrészek kiszolgálását azonnal raktárról 
vagy rövid, pontos gyártási határidővel 
vállalják, sőt visszatérő vásárlóiknak egyéni 
kedvezményeket is biztosítanak.

A vállalkozás fő célja a folyamatos 
termék- és technológiafejlesztés, illetve a 
professzionalitás a gyártásban, valamint a 
kiemelkedő minőség és a gyártástechno-
lógia tökéletesítése. 

Pfiffer János hitvallása: „Sikerünk 
mércéje az ügyfeleink és munkatársaink 
elégedettsége, céljaink pedig a kompro-
misszummentes termékek folyamatos elő-
állítása”. Ennek alapján alakítja ki további 
céljait és elképzeléseit. A fejlesztések 
folyamatosan zajlanak, és ez a termékei 
minőségében is visszaköszön, olyannyira, 
hogy jelenleg a piacon általánosságban 
tapasztalt visszaesésekből keveset érzé-
kelnek, sőt termékeik iránt fokozott érdek-
lődés mutatkozik. Köszönhető ez annak, 
hogy vásárlóinak már bizonyította, hogy 
termékei megállják a helyüket bármely 
piacon és képesek felvenni a versenyt a 
külföldi termékek színvonalával is.

Pászti Lajos


