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„Amikor előkerül Az A szó, 
hogy minőség”
Czifra LászLó 2014-ben aLapította meg az akriLbútorok tervezéséveL és gyártásávaL fogLaLkozó Céget, 
ameLynek eLsődLeges szakmai profiLja az egyéni megrendeLések teLjesítése.

kék körkép: 2014-ben, amikor megalapította a céget, 
az akrilból készült bútor nem feltétlen volt a legkézen-
fekvőbb választás egy magyar piacra dolgozó cég szá-
mára.
Czifra lászló: Az akril gyártástechnológiáját már korábban 
megismertem, mert dolgoztam olyan cégnél, ahol akril 
munkalapokat gyártottunk. Itt fejlesztettem ki a technoló-

giát, a tervezést, és egy idő után úgy gondoltam, hogy ér-
demes volna magasabb minőségű bútorokat készíteni, il-
letve komolyabb szolgáltatásokat csatolni a termékhez.

kk: Tehát a minőség volt a döntő szempont?
Cl: A minőség és a felhasználhatóság. Mert az akril felhasz-
nálhatósága gyakorlatilag korlátlan: kültéri és beltéri bú-

torok, fürdőszobai eszközök, iroda-
bútorok vagy konyhai bútorok egy-
aránt készíthetők belőle. Ugyanakkor 
a tervezők számára hatalmas szabad-
ságot biztosít, számomra pedig már 
a cég felállításakor fontos volt, hogy 
rendelkezzünk a tervezés és gyártás 
képességével, hogy egyedi igénye-
ket is ki tudjunk elégíteni.

kk: A korábbi munkahelyein nem 
biztosítottak hasonló szolgáltatá-
sokat a megrendelők számára?
Cl: Az önállósodásban döntő szerepe 
volt annak, hogy projektvezetőként 
és üzemvezetőként folyamatosan elé-
gedetlen voltam azoknak a cégeknek 
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sorok irgalmatlanul drága portékák, de egy hasonló profillal 
dolgozó vállalkozásnak korszerű technológiára van szüksé-
ge, ha hatékonyan akar működni. A korszerű technológia el-
engedhetetlen feltétele a nyereséges üzemeltetésnek.

kk: Vagyis a technológiai fejlesztések alapozták meg a 
gazdaságos működést.
Cl: Illetve az üzemeltetési költségek optimalizálása. Mert a 
KéK Cégcsoporttal való szakmai kapcsolat is a gazdaságos 
üzemeltetést szolgálta és szolgálja a mai napig. Az egész a 
telefonnal indult: a külföldi megrendelési állomány mene-
dzselése miatt fontos volt, hogy a cég által használt telefo-
nokhoz megfelelő előfizetések társuljanak. Először 2017-ben 
merült fel ez a probléma, mert a külföld felé irányuló mobil-
kommunikáció költségei egyre nőttek. Körülnéztem a szol-
gáltatók között, de annyira komplikált flottaszerződéseket 
kínáltak, hogy a végén már csak azt kérdeztem az üzletkötő-
től: ha megkötjük ezt a szerződést, akkor olcsóbb lesz a tele-
fon vagy drágább?

kk: és olcsóbb lett?
Cl: Még drágább lett, mint volt. Ugyanis ezekben a céges 
csomagokban pont az a szolgáltatás volt a legköltségesebb, 
ami a mi hívásforgalmunk gerincét jelentette: a külföldi hívá-
sok. Alig tudtam kivárni, hogy leteljen a hűségidő, és megint 
kutakodni kezdtem. Új megoldás kellett. Ekkor ajánlotta a 
könyvelőm a KéK Cégcsoportot. Először a telefonok kerültek 
át, aztán az üzemanyagkártyákkal folytattuk, mert négy autó 
van a cégben, személygépkocsit, teherautókat, kisteherau-
tót is üzemeltetünk (a késztermék kiszállítása része a termé-
kekhez kapcsolt szolgáltatáscsomagnak). Szóval egyáltalán 
nem volt mindegy, hogy mennyiért vásároljuk az üzemanya-
got, mert az éves üzemanyagszámlánk igen magas.

kk: Az operatív irányítás mellett tervezőként is dolgo-
zott a cégnél. A mai napig részt vesz a designerek mun-
kájában?
Cl: Az irányvonalat a mai napig én határozom meg. Sok lak-
berendezővel és tervezővel dolgozunk, de a szakmai rész-
ben fontos szerepet töltök be. Ez azért is fontos, mert ugyan 
bármit le tudunk gyártani, de az akril egy igen drága anyag, 
a gyártási költségek magasak, a versenyképes ár pedig gyak-
ran a dizájn észszerűsítésén múlik. Ha mondjuk egy sport-
csarnok számára kell gyártani, akkor meg kell nézni és raci-
onalizálni kell a terveket. A nagy beruházásoknál fontos kri-
térium az árérzékenység, ezért teszek javaslatot, mielőtt a 
megrendelő kimondja a végső szót.

Névjegy 
1982. július 26-án születtem Kovásznán, Erdélyben. 
Asztalosnak tanultam, a szakmai képesítésem 1999-ben 
szereztem meg. Ugyanebben az évben elhelyezkedtem a 
bútorgyártásban. A rákövetkező években három, két magyar 
és egy erdélyi bútorgyártó cégnél álltam alkalmazásban, és 
bejártam a teljes ranglétrát. Először projektvezetőként, majd 
minőségellenőrként, végül üzemvezetőként dolgoztam, 
mielőtt 2014-ben céget alapítottam. 2017-ben teljesen 
önállóvá váltam: kivásároltam a csendestársam tulajdonát és 
átvettem a vállalkozás vezetését. Ekkor alakult át a korábban 
SIC Design néven dolgozó cég, és megszületett az Akril Bútor 
Kft., amelyet azóta is igazgatóként irányítok.

a termékeivel, amelyeknél alkalmazásban álltam. Nem volt 
megnyugtató érzés, hogy amikor előkerült az a szó, hogy 
minőség, rendre én jöttem ki rosszul a tulajdonosokkal foly-
tatott vitákból. Nem voltam elégedett az üzemek techno-
lógiai színvonalával, a termékek minőségével, a cégvezetés 
szemléletével.

kk: ezért kellett saját vállalkozást alapítania.
Cl: Az Akril Bútor elődjét, a SIC Designt egy üzlettársammal 
alapítottuk és vezettük. A profil már kialakult, tudtam, hogy 
mit és hogy kell csinálni, mégse ment jól akkoriban a cég-
nek. Folyamatosan voltak nézeteltéréseink, és zavart, hogy 
a befektető szakmai kérdésekbe is beleszól, akár operatív 
szinten is. Ugyanakkor az 50 százalékos tulajdonrészem nem 
tette lehetővé, hogy egyedül hozzam meg a kritikus dönté-
seket. Ez komoly dilemmát eredményezett, és ismét lépés-
kényszerbe kerültem: vagy bezárjuk a céget, vagy egyedül 
folytatom tovább. A folytatás mellett döntöttem, és utóbb 
kiderült, hogy ez volt a helyes döntés.

kk: milyen átalakításokat hajtott végre ekkor?
Cl: Először is megváltoztattam a cég nevét. Nagy hangsúlyt 
fektettem az internetes jelenlétbe, a webes felületek fejlesz-
tésébe. A géppark is komoly fejlesztésen ment keresztül; 
tudni kell, hogy a bútorgyártásban használt gépek és gép-

bővebb informáCióért és ajánLatkérésseL forduLjon 

a terüLeti vezetőkhöz! részLetek a 27. oLdaLon.
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kk: esztétika és dizájn kérdésében esetenként elég 
őrült igényekkel tudnak előállni a megrendelők.
Cl: Volt olyan ügyfelünk, aki a következő igényt fogalmazta 
meg: legyen olyan a tárgyalóasztal, hogy „húha!”. Így meg-
terveztük és legyártottuk neki a húha tárgyalóasztalt. Ké-
szítettünk olyan recepciós pultot, amellyel kapcsolatban az 
volt a megrendelő igénye, hogy ipari megjelenéssel bírjon. 
Ezt én terveztem meg, majd áttekintettük és racionalizáltuk 
a terveket. Mert az első kör mindig a lakberendező, a belső-
építész, a designer köre, ezt követően átgondoljuk az anyag-
választást, a kiegészítő apróságokat (pl. cégemblémák meg-
jelenítése a felületen, díszítőelemek, világítás stb.). Van, 
hogy más anyagokat is felhasználunk, mert az akril kombi-
nálható üveggel, fával, fémmel, más anyagokkal, ha ilyen 
igény fogalmazódik meg.

kk: eddig kizárólag egyedi termékekről volt szó.
Cl: Termékeink túlnyomó része egyedi. Nem kifejezetten 
erősségünk a sorozatgyártás, nem erre vagyunk szakosod-
va. A piacon egyébként is rengeteg sorozatgyártott termék 
van, jó minőségben, jó áron. Ezzel mi nem tudunk és nem 
is igazán akarunk versenyezni. Persze előfordult, hogy egy 
szálloda megrendelésére 205 darab egyforma mosdópul-
tot kellett szállítanunk, de a hangsúly itt is a tervezésen volt, 
mert a terméknek sajátos technikai specifikációknak kellett 
megfelelnie.

kk: Több ízben is előkerült a gyártási költség kérdése. 
Az akrilbútorokkal szemben általában a magas bekerü-
lési költséget szokás negatívumként emlegetni.
Cl: A költség csak az egyik mutató, ráadásul viszonylagos 
mutató. Ha azt mondom, hogy az akrilbútorok minden más 
bútornál tartósabbak, már egy kulcsfontosságú információ-
val egészül ki a kép. Ez a különleges anyag erősebb és el-
lenállóbb: nemcsak párával és vízzel szemben rezisztens, 
de az UV-sugárzás sem tesz kárt az anyagban. Mindemellett 
az előállításuk is sokkal inkább környezetbarát technológiát 
igényel, mint a műanyag bútoroké, mert az akril száz száza-
lékban újrahasznosítható.

kk: A hazai megrendelések mellett nyugat-európai 
partnerek számára is terveztek és gyártottak már kü-
lönleges bútorokat.
Cl: Szerte Európában találkozhat a munkáinkkal: Németor-
szágban, Ausztriában, Hollandiában, Svájcban, Romániában 
is vannak megrendelőink, magánszemélyek és nagy cégek 
egyaránt. Készítettünk már luxusjachtokra zuhanyzófülké-
ket, óceánjárón üzemelő éttermekbe pultokat, vagy kiemel-
hetném még a grazi City Park recepciós pultját.

kk: Az akril, mint anyag, egy kevésbé örömteli, ám je-
len körülmények között kritikus jelentőségű szempont-
ból is kivételes.
Cl: Pandémiás helyzetben különösen fontossá vált a bú-
torok és berendezések tisztíthatóságának kérdése. Az 
akrilelemek könnyen tisztán tarthatók, akár ipari fertőtlenít-
hetőségük is megoldható, ezért az egészségügyben is bát-
ran ajánljuk az anyagot. Készítettünk egy svájci gyógyszer-
gyárnak 80 darab sterilizálófülkét, 2,5 méter magas, 1 méter 
széles, 800 kg súlyú fülkéket, amelyek szállíthatók és helyszí-
nen szerelhetők. Itt a többlépcsős sterilizálás volt a legfon-
tosabb kritérium, és erre az akril volt a legjobb. Ugyanakkor 
a vendéglátásban, a kozmetikai szalonokban vagy fodrásza-
tokban is nyilvánvaló előnyökkel jár a könnyű tisztíthatóság.

kk: A hivatalos cégbemutatóban személyes látogatás-
ra csábítják a kíváncsi reménybeli megrendelőket, szí-
vesen demonstrálják a cég központjában a technológia 
lehetőségeit.
Cl: Büszkék vagyunk az üzemre, a személyes demonstrá-
ció pedig nemcsak a leendő megrendelővel való kapcsolat-
felvételt segíti, de így tudjuk a leghatékonyabban kommu-
nikálni, hogy az akrilbútorok felhasználásának lehetősége 
szinte végtelen. Nem csupán céges megrendelőknek vagy 
belsőépítészeknek, de magánszemélyeknek is szívesen be-
mutatjuk az üzemet, lehetőséget adva rá, hogy megtekint-
sék a referenciáinkat, egyeztessenek a dizájnrészlegünknél 
dolgozó lakberendezővel vagy a tervezővel.


