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Bemutatkozó

A TakiHome Kft. egy olyan cégcsoport tagja ahol több gazdasági társaság egymással
szorosan együttműködve folytatja tevékenységét.
Cégünk elsősorban Fa - Fa Alu nyílászárók - és Bútorok gyártásával foglalkozik egyedi
igényeket is kielégítve, melynek helyszíne a Pécs Nagy- Berki út 4 szám alatt található.
Részletesebben a nyílászáró –és bútorgyártásról:
Cégünk a nyílászáró -és bútorgyártó részlegének működtetését új pécsi telephelyén kezdte
meg, melyhez üzemünket azért alapítottuk, hogy tágabb környezetünkben kielégítsük kisés középvállalkozások valamint magánszemélyek igényeit immár saját gépeinkkel.
Cégünk fennállása óta törekszik a vevői körének mindenre kiterjedő, akár egyedi
igényeinek kiszolgálására. A TakiHome 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,
hivatalokba, intézményekbe 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, ahol már nem csak az üvegezés, hanem igény esetén a szerkezet is
megfelel a passzív ház energetikai előírásainak. Alapanyaga hiba kiejtett, 1 osztályú
elsősorban borovi, lucfenyő, hossz toldott és réteg ragasztott, de egyedi igényeknek
megfelelően keményfából is készülhet. 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
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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.
Bútorainkhoz használt alapanyagok az igényeknek megfelelően kerülnek kollégáinkhoz,
melyek lehetnek tömör fából, mdf - és laminált bútorlapból is. Mivel nagy hangsúlyt
fektetünk a minőségre ezért bútoraink elkészítésénél az alapanyagink az ismert Egger,
Falco, Kronospan és Kaindl termékeiből származnak.


Egyedi bútorok termékpalettái:
 Nappali bútorok ( szekrénysorok, asztalok )
 Konyhabútorok
 Étkezőbútorok ( asztalok, szekrények, székek, tálalószekrények )
 Hálószoba bútorok (ruhásszekrények, gardróbok, éjjeliszekrények,
komódok, polcok, ágykeretek )
 Gyerekszoba bútorok
 Fürdőszoba bútorok
 Előszobabútorok
 Irodabútorok ( íróasztalok, irattartók, polcok, szekrények, konténerek )

Bízunk benne, hogy rövid bemutatkozónk elnyerte tetszését és a jövőre nézve
kialakíthatunk egymással hosszútávú, sikeres üzleti kapcsolatot !
Kelt: Pécs, 2020. október. 30.
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