CLIFF KONYHÁK KFT
CÉGBEMUTATÓ

CLIFF KONYHÁK KFT
A CLIFF konyhák Kft. 1993-ban alakult családi vállalkozásként, Peresztegen. A folyamatos
fejlesztéseknek köszönhetően ma 2000 négyzetméteres üzemünkben heti 300-350 konyhai bútorelem
gyártására és csomagolására vagyunk képesek. A CLIFF Konyhák Kft . a mai napig 100%-ban családi
tulajdonban van.

A GYÁR
A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően c égünk
2004-ben tért át a CNC gépek használatára. 2004 és
2007 között az alábbi gépeket állítottuk üzembe:
•
•
•

2 db CNC megmunkáló központ
1db CNC élzáró
1 db CNC táblafelosztó

A munkafolyamatok automatizálásának köszönhetően
kapacitásunk 2007-re elérte a heti 300-350
konyhaelem gyártását. Sorozatgyártásban az üzem
képes napi 90 elem legyártására.

PROFIL
A Cliff Konyhák Kft az alábbi feladatok elvégzésére
vállalkozik:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Korpusz elemek, faltakarások, térelemek,
festett, furnérozott, tömörfa bútorajtók
gyártása;
Bútorszerelvények, (pántok, fogantyúk,
vasalatok) beszerzése;
Mintadarabok, felület- és színminták
biztosítása;
Tervezési segítség megvalósíthatósági
tanácsadás a bútorozás kezdeti stádiumában
A meglévő tervek átnézése, pontosítása,
ellenőrzése;
Méretek gyártást megelőző helyszíni ellenőrzése zónadíjjal;
Kiszállítás zónadíjjal
Szerelés zónadíjjal
Minőségellenőrzés, bútor átadás-átvétel

A CLIFF Konyhák Kft. munkáját az ISO 9000 minőségi szabályzat előírásai szerint végzi.
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CLIFF BÚTOROK
CLIFF márkanév alatt saját konyha-, nappali-, fürdőszoba- és
gyermekbútor családokat gyártunk. A széles elem és frontválasztéknak
köszönhetően, szinte minden legyártott konyhabútorunk egyedi
termék, mégis mind minőségében, mind technológiájában a
sorozatgyártás követelményeit képes tartani. A folyamatos
termékfejlesztéseknek köszönhetően a CLIFF bútorok állandó és
kiváló minőséget képes gyártani tömörfa, furnérozott, MDF alapú
festett és laminált bútorokból. A termékcsaládokat úgy állítottuk össze,
hogy amennyiben a designterv engedi, az adott családot többféle
alapanyagból is kínálhassuk. A CLIFF bútoroknál kizárólag a magas
minőségi előírásoknak megfelelő BLUM vasalatokat használjuk.
A kiajánlott, fix elemjegyzékünk a következő:
•
•
•

CLIFF-STANDARD: 475 db elemből álló 150 db (szín-forma)
ajtótípusból készíthetünk egyedi tervezésű konyhákat.
CLIFF-FÜRDŐSZOBABÚTOROK mosdókerámiákkal és
csaptelepekkel, munkalappal, vagy gránittal, vagy rauszoliddal.
CLIFFFOCUS 12 db ajtótípusból és 75 db elemből áll, mely
rendkívül kedvező áron rendelhető.

A termékeinket stílus szerint csoportosítjuk:
•

Modern – egyszerű, letisztult formatervezés, minőségi
alapanyagok

•
•
•

Elegant – kifinomunlt formatervezés, elegáns kivitelezés
Classic – régi mesterek öröksége, korabeli technológiák
President – mai kor kihívásai, különleges trend

2004-ben PRESIDENT konyhabútor családunkkal elnyertük a
………..Kiállítás nagydíját.

GYÁRTÁSI REFERENCIÁK

2007‐2008 IKEA
Heti 700 db PERFECT végzáró nyitott polcot szállítottunk az IKEA-nak
•

nyitott alsó és felső végzáró elem, furnérozott, élzárt anyaggal, kész
szerkezeti furatokkal

2009 RS bútor
Szűkített elemjegyzék alapján, saját márkanév alatt átlagosan heti 200
konyhaelem folyamatos szállítása.
2004‐TŐL TIDAKÖK
Havi 1 kamion konyhabútor szállítása Svédországba TIDAKÖK márkanéven, elsősorban festett,
átlagosan 15-20 elemszámú konyhabútorokból.
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2004‐TŐL VISZONTELADDÓI HÁLÓZAT
A folyamatosan kiépülő viszonteladói hálózatunkon keresztül éves
szinten több mint 10.000 konyhaelemet értékesítünk. Az értékesítési
pontjaink kiválasztásában fontos szerepet játszanak a piaci igények,
vásárlási szokások alakulása. A közeljövőben új partnereket tervezünk
bevonni Budapesten és a dél-nyugati országrészben, lehetőleg Pécs
központtal.

ÚJ FEJLESZTÉSEK 2010
2010-ben a piaci változásokra reagálva a Cliff onyhák Kft egy új ,
igényesebb és tőkeerősebb piaci réteget célzott meg ezért új
bútorcsaládokat tervezett és ezzel új technológiákat vont be a
gyártásba. A tervezőcsapathoz csatlakozott Somlai Tibor fomatervezőbelsőépítész, aki két új családot tervezett a kiegyensúlyozottan
eklektikus Concerto-t és a holland minimál stílust követő Kőniget.
Ezzel párhuzamosan került kifejlesztésre a különlegesen sok és
aprólékos kézimunkát igénylő Hermon, a kézzel festett konyhabútor
család és Neverland néven futó gyermek és ifjúsági bútor. Mind a
konyhabútornál, mind a gyermekbútor családnál arra törekedtünk, hogy
a gyári háttérből fakadó precíz technológiát a kézimunka
egyediségével ötvözzük. Az igényes kivitelezésnek köszönhetően
kutatásaink szerint a termék új piac rétegeket nyit meg a CLIFF bútorok
számára.

KAPACITÁS
A CLIFF Konyhák Kft jelenleg a teljes üzemi kapacitásának kb. 30 %át használja. A kialakított infrastruktúrának, a szakképzett
munkatársaknak köszönhetően, szükség esetén a jelenlegi termelés 3
héten belül megduplázódhat, 2 hónapon belül pedig elérheti a 90%
kihasználtságot amely számokban kifejezve azt jelenti, hogy a most
realizálódó heti 200 elem gyártását néhány héten belül biztonsággal
400-ra emelhetjük.
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ÉRTÉKESÍTÉSI, TERVEZÉSI SEGÉDLET
A CLIFF konyhák Kft. saját tervezőprogramot használ.
amelyet betanítással együtt a viszonteladók
rendelkezésére bocsát, de digitalizált elemrendszerével
bármilyen más CAD alapú tervező programhoz
kapcsolódni tud. A nyomtatott elemjegyzéket a
tervezők igényeinek figyelembevételével állítottuk
össze. A különböző eladáshelyi reklámjaink
alkalmasak a CLIFF Bútorok bemutatására és
értékesítésre.

MÁRKAÉPÍTÉS, MARKETING
2010-ben a CLIFF Konyhák Kft a CLIFF márkanév széleskörű piaci
bevezetését tervezi. Ennek érdekében az év második felében intenzív
on-line és off-line kommunikációba kezdett. 2010 májusában arculatot
váltott, lecserélte weboldalát, új
katalógusrendszert alakított ki és országos
médiumokban hirdetett. 2010 szeptemberétől
csatlakozott a Stahl Konyhája támogatói
csapatához, így a 2010 őszi időszakban a Stahl
Konyhája című műsort a CLIFF legújabb
konyhabútor családja, a CONCERTO
díszleteiben forgatják.
Az intenzív kommunikációnak köszönhetően a
cliff.hu weboldal látogatottsága nőtt. A látogatók
átlagosan 7 oldalt néznek meg és több, mint 6 percet töltenek az oldalon. Hírlevelet kétheti
rendszerességgel több, mint 300 címre küldünk, ezek 70%-a lakberendező, belsőépítész, illetve a
konyhabútorok iránt érdeklődő laikus, aki a közeljövőben tervezi konyhája átalakítását.
A többirányú aktivitásnak köszönhetően a CLIFF márkanév ismertsége szakmai körökben 60%-kal
nőtt, míg a konyhája átalakítását tervező célcsoportban 25-30% ismertségnövekedés realizálódott,
még az országos TVcsatornán történő megjelenés előtt.

TERVEK
A következő időszakban a CLIFF Konyhák Kft vagy önállóan bővíti viszonteladói bázisát, vagy
csatlakozni kíván valamely olyan országos hálózathoz, amely a stratégiailag fontos városokban jelen
van.
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