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A SCORE-WELL HOLDING Kft. a partnerkapcsolatok kiépítésével, illetve finanszírozási
és értékesítési oldalról vesz részt a tulajdonában lévő TakiHome Kft. és a TakiDesign Kft.nél, melyek tevékenységeiből származó és annak előállított termékeinek értékesítésével
foglalkozik.
Cégcsoport tevékenységei közé tartozik a fa,- fa alu nyílászárók gyártása a bútorgyártás,
továbbá digitális és offsetet nyomdai szolgáltatás, melynek megvalósulási helyszíne 7634
Pécs Nagy-Berki út 4. szám alatt található.
Részletesebben a nyílászáró –és bútorgyárról:
Cégünk a nyílászáró -és bútorgyártó részlegének működtetését új pécsi telephelyén
folytatja, melyhez üzemünket azért alapítottuk, hogy tágabb környezetünkben kielégítsük
kis-és középvállalkozások valamint magánszemélyek igényeit immár saját gépeinkkel.
Cégünk fennállása óta törekszik a vevői körének mindenre kiterjedő, akár egyedi
igényeinek kiszolgálására. A SCORE-WELL HOLDING Kft árpolitikáját annak
megfelelően alakítja ki, hogy a piaci igényekhez teljes mértékben igazodva mindenki
számára elérhető legyen.
Fő profil a külső- és belső nyílászáró előállítása fából, ill. lakásokba, családi házakba és
irodákba szükséges bútorok elkészítése.
Szem előtt tartva a megrendelő igényeit, Cégünk nagy választékot kínál különböző stílusú
és típusú fa nyílászárókból. Termékeinket úgy tervezzük és gyártjuk le, hogy a kitűnő hőés hangszigetelésen túl a funkció és a külső megjelenés harmóniába kerüljön az ingatlannal.
Kültéri nyílászáróink:
A nyílászáróink profiljai 78-92 mm EURO falcos szelvényekkel készülnek. Homlokzati
nyílászáróinkat már külső alumínium borítással is kérhetik, melyeket passzív házakhoz
kimondottan ajánljuk . Alapanyaga hiba kiejtett, 1 osztályú elsősorban borovi, lucfenyő,
hossz toldott réteg ragasztott, de egyedi igényeknek megfelelően keményfából is
készülhetnek. Az üvegezés 3 rétegű 0,5-0,7 W/m²k-low bevonatos meleg perem zárással
történik. GU. Uni jet vagy ROTO alapbiztonsági vasalattal hibás működés gátlóval vannak
ellátva . Felületkezelésnél üzemünkben elvégzett minőségi ipari festést alkalmazunk.
A vízvető minden esetben peremes és gumitömítéssel ellátott, illetve a kilincsek Hoppe
Tokyo pozicionáltak.

Beltéri nyílászárók:
Beltéri ajtóink hossz toldott ,vagy toldásmentes borovifenyő , és ezüsthársból készülnek 43
mm vastagságban. A tokok minden esetben utólag beépíthető tokkal és gumitömítéssel
készülnek. Az ajtó formavilágát a megrendelő egyedi elképzelése alapján gyártjuk ,de
természetesen szabvány méretekben saját portfóliónkból is kiválasztható.
Bútorok:
Vállaljuk konyha, nappali, vagy hálószoba bútorok elkészítését, továbbá irodák, üzletek és
közintézmények, hivatalok bebútorozását is. Szolgáltatásunk mindenre kiterjed, így
magában foglalja a tervezést a gyártást és a helyszínen történő beszerelést is.
Részletesebben a nyomdáról:
Cégünk 2018 évtől kezdte meg nyomdaipari tevékenységéhez az eszközbeszerzést.
Nyomdánkat azért alapítottuk, hogy a szűkebb és tágabb környezetünkben kielégítsük a
cégek és magánemberek nyomdai igényeit.
Az ország bármely részén minden megrendelő számára teljes körű szolgáltatást tudunk
nyújtani. Munkánkhoz megbízható technikai hátteret használunk, melyet folyamatosan
fejleszteni, bővíteni fogunk. Nyomdai szolgáltatásainkat a Konica-Minolta gépein
végezzük, mellyel a megfelelő minőségre és teljesítményre törekszünk.
A létrehozni kívánt digitális nyomda túlszárnyalja Pécs város eddigi digitális nyomdáit.,
mert a felmérésünk alapján a környező nyomdák részben rendelkeznek csak olyan
gépparkkal, melyet cégünk kíván megvalósítani. A nyomtatók magasabb minőséget tudnak
előállítani a mai kornak megfelelően, mint a konkurens cégek régebbi típúsú gépei.
Széleskörű szolgáltatásaink a kisvállalkozások számára is lehetővé teszik, hogy a nagy
cégekhez hasonló színvonalon és költséghatékonysággal tudjanak megjelenni a piacon.
Mindegy, hogy nagy, vagy kis formátumú nyomtatásról van szó, a digitális nyomtatásra
optimalizált kiváló minőségű alapanyagok felhasználása is hozzájárul a költséghatékony
kivitelezéshez. Digitális nyomdánk fentiek mellett számos kedvező szolgáltatást is nyújt.
Ilyenek pl: az üzleti anyagok kivitelezése, úgy mint az űrlapok, prezentációk, promóciós
anyagok, névjegykártyák, bannerek, poszterek….. minőségi nyomtatása.
Általában, a digitális nyomtatást lehet például kis formátumú nyomtatásként papírra,
(névjegykártya, poszter, plakát, szórólap, meghívó, prospektus, stb.) visszaszedhető,
ragasztós címkére, építési hálóra, erős ragasztós papír címkére, fóliára, PVC- ponyvára, és
bizonyos tekercses anyagokra használni.
Nyomdai eljárásaink között megtalálható a kötészet, mely során egyedi dosszié iratgyűjtők
készülhetnek többféle módon, illetve komplett könyvek nyomtatására, ragasztására
alkalmas eszközzel is rendelkezünk.
Eszközbeszerzésünket bővíteni kívánjuk egy olyan táblanyomtatóval, amellyel képesek
leszünk egyedi bútor és nyílászáró nyomatokat is készíteni, mely technológia Baranya-

megyében még csak egy cégnél található meg részlegesen és országosan is összesen pár
vállalkozásnak áll rendelkezésére. Erre vonatkozólag is a részletes üzleti koncepció már
kidolgozás alatt van, melynek megvalósításában is nagy szerepet játszik az érintett ingatlan
megvásárlása, mert ott kötnénk össze a nyílászáró üzem és bútorgyárat a digitális nyomda
világával, ezzel létrehozva egy teljesen új és egyedi termékcsaládot.

Bízunk benne, hogy rövid bemutatkozónk elnyerte tetszését és a jövőben partnereink között
üdvözölhetjük!
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