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TREND KFT. 
 

A TREND Szerszám, Célgép, Mőanyagipari és Kereskedelmi Kft.-t 
1991-ben alapította két tulajdonos 50-50% tulajdoni arányban. A cég 100%-
ban magyar tulajdonú. 

Tevékenységüket legfıképp a mőanyag alkatrészek gyártása jellemzi, 
fröccsöntés, extrudálás, PUR habosítás, kikészítési technológiák, így a 
prégelés, szitafestés és a tamponnyomás, valamint a szerelés tech-
nológiájának alkalmazásával. Szolgáltatásaik átfogják a tevékenység teljes 
vertikumát a terméktervezéstıl kezdıdıen a szerszámtervezésen, 
szerszámgyártáson keresztül a késztermék gyártásig és konfekcionálásig. 

 
 

 

Irodaház 

 
 

A cég beszállítója többek között az Electrolux Lehel Kft. több 
divíziójának, a Dometic Zrt.-nek, GE budapesti és nagykanizsai gyárainak, 
illetve több kisebb volumenő cégnek.  
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Termékeik döntı része fröccsöntéssel készül, melynek jelentıs 
hányada tamponnyomva, szitafestve, ill. más egységekkel összeszerelve kerül 
vevıikhez. 

A szerszámgyártás területén minden igényt kielégítı gépparkkal 
rendelkezik a cég. A képzett szakembergárda és a folyamatos szoftver-, 
illetve hardverfejlesztések garantálják a leghatékonyabb forgácsolási 
eljárások alkalmazását. A tervezés a piacon elérhetı legfejlettebb 3D-s 
szoftverekkel folyik. 
 

 
 

1. sz. fröccsüzem 

 
A cég kizárólag ENGEL gyártmányú, számítógép-vezérléső fröccsöntı 
gépekkel dolgozik azért, hogy a vevıi által támasztott magas 
követelményeknek eleget tudjon tenni. A géppark 58 darab fröccsgépbıl áll, 
amelyek egy része robotizált és nitrogén befúvásos, amelyekkel a különleges 
igényeket is ki tudják elégíteni. A termelés két telephelyen, három 
üzemcsarnokban folyik, összesen 8000 négyzetméteren.  
A tevékenységük a vevı igénytıl függıen - elsısorban háztartásigép ipari 
területen - a formatervezéstıl, a konkrét konstrukciós tervezésen át, a 
szerszám tervezésén és legyártásán keresztül, az alkatrészgyártásig és 
konfekcionálásig, ill. a kívánt idıben történı beszállításig terjed. 
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2. sz. fröccsüzem 

 
A TREND Szerszám, Célgép, Mőanyagipari és Kereskedelmi Kft. célja, 
hogy termékei és szolgáltatásai minıségi szintjének folyamatos fejlesztésével 
kivívja megrendelıi bizalmát, elégedettségét, ıszinte elismerését, amit 
termékei megvásárlásával, szolgáltatásai igénybevételével fejeznek ki. 
Partnereikkel való kapcsolataik érdekében szükségét érezték, és kiépítették 
minıségbiztosítási rendszerüket. 1997 óta tanúsított rendszerben folytatják 
tevékenységüket. 2003 novemberében komplex, minıség és 
környezetirányítási rendszerük tanúsítására kerülhetett sor az ÉMI-TÜV 
Bayern Kft. által. 2008 áprilisában bevezették az SAP vállalatirányítási 
rendszert,. 
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