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A dekoratív bútor- és épületkiegészítők 
területén a GAMET S. A. vitathatatlanul 
vezető szerepet tölt be a lengyel piacon. A 
cég célkitűzése, hogy a Csercsics Faipari 
Kft.-n keresztül, a 15 éves együttműködésre 
alapozva a magyar piacból is egyre nagyobb 
területet tudhasson magáénak. 
A cég széles kínálatában az alábbi 
termékcsoportok szerepelnek:
I Bútorfoganytúk, 
I Gombfogantyúk, 
I Fogasok, 
I Bútorlábak, 
I Ajtókilincsek, 
I Fióksínek, 
I Konyhai kamrarendszerek, 
I Egyéb kiegészítők. 

A GAMET S. A. egy széles körben ismert 
és általánosan elismert márka számos 
európai piacon. A külföldi piacokon 
való pozíció erősítését segíti, hogy híres 
tervezőkkel dolgoznak együtt, korszerű 
csúcstechnológiát alkalmaznak és jól 
ismerik a különböző piacokat. A korábbi 
évek beruházásai lehetőséget adtak arra, 
hogy növeljék a gyártási kapcitást és új 
termékvonalakat indítsanak.

Az egyik legfontosabb szakasz a vál-
lalat életében a Polish Enterprise Fund V 
(PEF V)  fejlesztési beruházása volt, aminek 
köszönhetően a magántőke-befektetési 
alap által kezelt Enterprise Investors (EI) 
többségi tulajdont szerzett a cégnél. Miután 
megszerezte a vállalat irányítását, átadta a 
cég vezetését egy csapat magasan képzett, 
széles körű szakmai tapasztalattal rendel-
kező munkatársból álló vezetőgárdának. 

Gamet –  
15 éve a kezünkben

Ez a stratégia a biztosíték arra, hogy a 
GAMET SA nem csak tartja stabil pénzügyi 
helyzetét, hanem a cég továbbfejlődni is 
képes a bútorkiegészítők világpiacán.

A GAMET SA minden évben számos 
hazai és nemzetközi kiállításon propa-
gálja termékeit, a bútoriparban és az 
építőiparban egyaránt.

A GAMET SA filozófiája és célja a növe-
kedés további folytatása, a legkorszerűbb 
technológiák megvalósítása a gyártás 
minden szakaszában, minőségirányítási 
rendszer biztosításával. 2004 decembere 
óta a GAMET SA megfelel az ISO 9001:2000 

minőségirányítási rendszernek, melyet 
az ISOQAR akkreditált. A rendszer ma-
gában foglalja a tervezés, a gyártás és a 
kereskedelem tevékenységeit, lényeges 
eleme a GAMET SA minőségi stratégiá-
jának, amelynek célja, hogy gyártott és 
szállított termékei megfeleljenek a leg-
magasabb minőségi követelményeknek. 
Jelmondatunk: „Mi törődünk a legmaga-
sabb minőséggel és az eredeti designnal”. 
A GAMET S. A. minden újonnan bevezetett 
designja Lengyelországban és az Európai 
Unióban, a legértékesebbek világszerte 
szabadalommal védettek 
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Világújdonság!
Innovatív megoldásaik nem korlátozód-
nak csak a stílusos bútortartozékokra 
és az eredeti designra. Céljaik sokkal 
ambiciózusabbak! 

A legújabb ajánlat, az Aseptic Line 
(Antibakteriális vonal) – ügyfeleik egész-
ségét szem előtt tartva – a szépséget és a 
funkcionalitást egyesíti magában.

A GAMET – modern és a klasszikus 
enteriőrökbe egyaránt tökéletesen illesz-
kedő – széles bútorkiegészítő-választé-
kának előnyös tulajdonságai most az új 
Aseptic Line sorozat révén kiegészülnek 
a veszélyes baktériumoknak – mint pl: 
Enterococcus faecalis, ételmérgezést 
okozó és húgyúti fertőzéseket okozó 
baktériumok – való ellenállással.

A sorozat baktericid hatása három, 
egészségre ártalmas baktériumtörzsnek 
áll ellen, beleértve az Escherichia coli, a 
Pseudomonas aeruginosa és a Klebsiella 
pneumoniae törzseket. Továbbá hatásos 
veszélyes betegségeket okozó mikrobák, 
mint például tüdőgyulladás, kórházi fer-
tőzések, húgyúti fertőzések, hasmenés 
és az emberek közötti kisebb, az immun-

rendszert támadó, továbbá más veszélyes 
fertőzések ellen is. Az egyedülálló galvani-
kus bevonat alkalmazásával, azaz króm és 
nikkel nélküli technológiával, az Aseptic 
Line termékek csökkentik a különböző 
allergiás tünetek kialakulását.

Jelenleg az allergia kialakulásának 
leggyakoribb oka az ötvözetek gyártása 
során alkalmazott nikkel és króm, ame-
lyeket többek között ruházati kiegészítők, 
ékszerek, szemüvegkeret előállítása során 
használnak. A világ népességéből a gyere-
kek 8%-a és a felnőttek 13%-a allergiás a 
nikkelre. Ez mintegy 65 000 000 európai 
embert érint. A fémmel érintkezve az aller-
gia tünetei: súlyos viszketés, bőrvörösség, 
duzzanat és bőrsérülések, mint pl.: csomók, 
hólyagok. Amint valaki allergiás lesz, az 
érintkezés utáni tüneteket nem lehet elke-
rülni. Az Aseptic Line új bútorkiegészítői 
adnak választ erre, a kortárs civilizációban 
egyre inkább elterjedt jelenségre.

A sorozat termékei garantálják az aller-
giára hajlamos embereknél a fent említett 
fémmel való biztonságos érintkezést.

Hivatalos tesztekkel tudjuk igazolni, 
mind a felületek nikkel- és krómmen-
tességét, mind a felület ellenállását a 
fent említett baktériumokkal szemben. 
Az Aseptic Line sorozat már három galvani-
kus bevonattal rendelhető: fényes (WB00P), 
selyemfényű (WB00S) és szálcsiszolt 
(WB00R). Az alapkínálatunkban fogantyúk 
szerepelnek 512 mm-es méretig (pl. RE10, 
RE81), továbbá ajtókilincsek (pl. UN17, UG43, 
US10, UZ94) és gombfogantyúk (pl.: GA09, 
GG43 ), de bármely termékünk rendelhető 
egyedileg is ezzel a felületkezeléssel.

Bízunk benne, hogy együttműkö-
déseink egyaránt sikeresek lesznek a 
bútorgyártókkal, a nagykereskedelmi part-
nerekkel, az egyéni ügyfelekkel, valamint 
a kórházakkal, klinikákkal, gyógyszertá-
rakkal vagy akár a szállodákkal. 

Meg kell jegyezni, hogy a közintéz-
ményekben az ügyfelek és a személyzet 
különösen ki vannak téve az egészségre 
ártalmas mikroorganizmusokkal való 
találkozásnak. 

Az Aseptic Line bútorkiegészítők 
megszólítják az iskolákat és az óvodákat 
is, mert a gyermekek immunitása alacso-
nyabb, és ezért különösen fogékonyak a 
veszélyes baktériumokra, a nikkel- és 
krómallergia kialakulására.
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