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Csercsics Faipari Kft. bemutatkozása 
 

 
 
A Csercsics Faipari Kft. Magyarország faiparának fontos 
résztvevője, amely több mint két évtized gazdag tapasztalatára 
tekinthet vissza a bútoripari alkatrészek gyártásában és a 
szerelvények forgalmazásában. 
 
 

Piacvezető pozíciót mondhat magáénak a német és olasz 
technikákkal gyártott 3D fóliázott frontok gyártásában (SCM, 
Homag, Bürkle, Wemhöner), de jelentős mennyiségben állít 
elő tömörfa és furnérozott bútorfrontokat is. 2011-től elkezdtük 
a 2D felületű PET fóliás, valamint akril felületű ajtók gyártását 
is. Az akrilborítású ajtók szuper magasfényű felületet 
biztosítanak, hatalmas variációs lehetőségekkel a színekben és 
dekorokban. 

 Telephelyünk 5km-re található az osztrák határ mellett (89-es 
főút mellett). A cég export tevékenysége a román, szlovén, 
szlovák, német és osztrák piacokra is kiterjed. A nyugati 
országok közelsége és az időközben kialakított jó szakmai 
kapcsolatok következtében, 2009 óta a német bútorpiacra 
gyárt tömörfa étkezőgarnitúrákat. Ez a német project nagyon 
speciális, nincs lehetőségünk a termékeket egy harmadik 
félnek értékesíteni. 

 
Telephelyünkön lapszabászat működik (Falco, Egger, 
Kronospan, Fundermax, Kaindl), ahol a méretre vágás mellett 
élzárást és egyéb asztalosmunkákat is végzünk. A legjobb 
minőség érdekében Brandt és Homag gépekkel dolgozunk. 
2012-ben új élzárógépet vásároltunk, mely a PUR élzárást is 
tudja, valamint új elszívó rendszert helyeztünk 
üzembe. 
 
 

 
 
 
 
2009-től projectmunkákat is vállalunk. Az elmúlt években 
berendeztünk iskolákat, több idősek otthonát, kávéházakat, wellness 
központokat, mind Ausztriában és mind Magyarországon. 
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Telephelyünkön található bemutatótermünkben és 
szerelvény áruházunkban kiszolgáljuk vásárlóinkat. 
Viszonteladóink megtalálhatóak az egész ország 
területén. Négy komplett bemutatótermünk van 
Magyarországon (Torony, Sopron, Nagykanizsa, 
Veszprém) és egy Szlovéniában (Maribor). 
 
 
 
 

A vásárlói igények kielégítésére, folyamatosan igyekszünk 
kínálatunkat bővíteni új termékekkel. Legfontosabb célkitűzésünk, 
jó minőséget, jó áron, jó kiszolgálással biztosítani. Ezen vevői 
igények minél magasabb szintű kielégítéséhez rendíthetetlenül 
keressük az innovatív, folyamatosan megújuló, modern faipari, 
asztalosipari megoldásokat a hazai és exportpartnerek számára. 

 
 
A Csercsics Faipari Kft. vezetése és minden dolgozója arra törekszik, 
hogy magas szintű szolgáltatásaival egy megbízható partneri 
környezetet alakítson ki. 
 
 
 
 
Üdvözlettel: 
 

  
Csercsics Antal      Kocsis József 
Ügyvezető igazgató      Általános igazgató 
 

  
Csercsics Balázs      Csercsics Kitti 
Kereskedelmi igazgató     Kiemelt ügyfél menedzser 


