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zésre állt egy vonal menti tűs letapogató (Mahr S2
típusú) felületi érdességmérő berendezés. Ahhoz,
hogy többet tudjunk meg a mért felületekről, optikai vizsgálatok is szükségesek. A NymE SKK Gépészeti és Mechatronikai Intézetében ehhez rendelkezésre áll egy SPM 1000 típusú mikroszkóp.
A mikroszkóp segítségével végig tudjuk pásztázni
a mért felületeket, így gyűjtve több adatot azokról.
A mikroszkóp alkalmazhatóságát jelentősen
növelte, hogy az alapítvány segítségével egy nagyteljesítményű fényforrást, illetve egy, a rendszerhez
tartozó digitális kamerát is sikerült beszereznünk.
A digitális kamera és a hozzá tartozó szoftver lehetővé teszi, hogy a kézzel beállított éles képekből a
szoftver rakjon össze egy éles, a rendszer mélységélességét kiterjesztő képet, mely minden magassági
szint esetében éles. Az eszköz segítségével így ös�szehasonlíthatóvá váltak a mért eredmények az optikai úton végigpásztázott felületekkel. A kezelések
előrehaladtával a mért felületi érdesség paraméterek
értékei – mind a 6 vizsgált fafaj esetén – folyamatosan növekedtek.

A nyár érdességi paraméterek értékeinek változása a besugárzási
idő függvényében

A berendezések a rendszer sokoldalúsága miatt
az intézetben folyó egyéb kutatásokat is nagymértékben segítik, így a későbbiekben több szakdolgozat és diplomamunka is készülhet a beszerzett eszközöknek köszönhetően.

100 év – egy magyar asztalos dinasztia centenáriuma
A Kálmán Bútoripari Kft. négy generációjának sikere
Sajtóközlemény
Az újpesti székhelyű Kálmán Bútoripari Kft.
október 3-án gálaesttel ünnepelte fennállásának
100. jubileumi évfordulóját.
A magyar családi vállalkozást immáron a negyedik generáció vezeti, a cég apáról fiúra száll 1913 óta.
A kerek évfordulót az Újpesti Városháza impozáns Dísztermében ünnepelték a Kálmán család tagjai, a faipari szakmai szervezetek prominens
személyiségei, a cég üzleti partnerei és munkatársai
több mint száz meghívott vendég társaságában. Az
est folyamán beszédet mondott Szatmáry Kristóf,
gazdaságszabályozásért felelős államtitkár, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, valamint
László Tamás, a XV. kerület polgármestere. Az est
fellépője volt Őze Áron, Jászai Mari-díjas színész,
rendező, a Pesti Magyar Színház igazgatója, akinek
szintén van faipari kötődése, hisz anno a Kozma

Kálmán István ügyvezető
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Lajos Faipari Szakközépiskolában érettségizett. Az
est házigazdái Wintermantel Zsolt, Újpest polgármestere, Kálmán István és fia, Kálmán Attila, a cég
vezetői voltak.
A Kálmán Kft. nagy hangsúlyt fektet a tehetséges szakmabeli fiatal generáció támogatására,
felkarolására, a tehetséggondozásra. Ezt a filozófiát követve az est folyamán Kálmán István emlékplakettet nyújtott át Sárvári Ádám részére, aki
a WorldSkills 2013 Leipzig szakmai világverseny
épületasztalos szakágában a rangos 6. helyezést érte
el, emellett megkapta a „Best of Nations” – Nemzet
legjobbja és a „Medallion for Excelence – Kiválóság” érmet is. Kálnai Levente szintén díjat kapott,
aki jó eredményt ért el bútorasztalos szakmában. Az
eseménynek vendége volt felkészítőjük, Babanecz
Csaba, Worldskills- és Euroskills-szakértő.
„A Kálmán cég centenáriumában egy kicsit vis�szatükröződik az elmúlt száz év magyar történelme is.
Világháborúk, gazdasági válságok, forradalmak és elhibázott gazdasági és politikai berendezkedés útvesztői között is prosperálni tudott. Úgy hiszem, hogy a szorgalom,
a szakmaszeretet, a kitartás, a tehetség, a család ereje és
a mindenkori optimista hit azok az összetevők, amelyek
szükségesek a sikerhez. Erősen bízom benne, hogy az elkövetkezendő évtizedekben mindig megújuló hittel és lendülettel haladhatunk tovább” – ezekkel a mondatokkal
zárta az eseményt Kálmán István ügyvezető igazgató.
Betekintés a cég történetébe
Az asztalosüzemet Kálmán István asztalosmester
alapította száz évvel ezelőtt. A műhelyben leginkább
magas igényű stíl- és stilizált bútorokat készítettek.
A 40-es évek közepéig töretlen volt a fejlődés és az
egyszemélyes kis műhely Újpest jelentős, meghatározó bútorüzemévé vált. A háború után a cég túlélésre
rendezkedett be, összeszűkült technológiai területen,
de jogfolytonosan működött. A 80-as években a teljesen átszervezett üzemben egyedi tervezésű bútorok és
lakberendezési tárgyak készültek, a tervezéstől a kivitelezésig. 1995-ben megalakult a Kálmán Bútoripari
Kft. Ezen a bázison az egyedi bútorgyártás és tervezés mellett számos szolgáltatással – köztük bútor- és
faipari felületkezeléssel, ragasztással és csiszolástechnikával, valamint szakszervizzel – foglalkoznak. Ma
már számos nyugat-európai cég kizárólagos magyarországi képviselői.
2000-től a cég új üzletága a tömörfából készült
padló- és falburkolatok forgalmazása és beépítése,
bio felületkezelés. A Kálmán cég 2011-ben megnyitotta a Loft Interior lakberendezési bemutatótermet.

Alapelképzelés a magas igényű, tömörfából készült
bútorok és lakberendezési tárgyak forgalmazása, új és
fiatal tervezők, designerek felfedezése és támogatása,
aktív bekapcsolása a modern és esztétikus bútorkészítés és lakberendezés világába.

A centenáriumi torta felvágásából már a legfiatalabb „Kálmángeneráció” is kivette a részét

Kálmán István őrzi a megteremtett szakmai tekintélyt. A Magyar Bútor- és Faipari Szövetség volt
elnökeként, valamint a budapesti mestervizsga-bizottság és a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
faipari osztályának jelenlegi elnökeként aktívan részt
vesz a faipar szakmai szervezeti életében. Fia, Kálmán
Attila 2013-tól a Magyar Bútor- és Faipari Szövetség
elnökségének tagja.

Kálmán Kft.
1154 Budapest, Szentmihályi út 54.
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