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"Minden tárgy arra törekszik, hogy funkcionális legyen"

INTEGRÁLT TERMÉK TERVEZÉS

Integrált mérnöki tervezési módszerek - korszerű és optimális megoldásokhoz.



Egy funkció  –  több megoldás

A kutatás-fejlesztési projekt keretében az 
elméleti alapokhoz való visszatérést, egy sor új 
összefüggés feltárását az indokolja, hogy az elmúlt 
években számos körülménye a mérnöki tervezés-
nek jelentősen megváltozott. Új anyagok, új 
technológiák, korszerű tervezést segítő eszközök 
váltak hozzáférhetővé. 

Ma már nem csupán gyorsabb és komfor-
tosabb a tervezés folyamata, hanem módszertanát 
tekintve is elérő gondolkodásmód van kialakulóban. 
 

A professzionális tervezés hatékony csapat-
munka, számtalan tudományterület eredményeit 
egyesíti.

A többnyire művészi tevékenységnek tekin-
tett ipari formatervezés és a több lépésben megva-
lósuló mérnöki tervezés eredményeként áll elő egy-
egy viszonylag bonyolultabb, nagyobb szériában 
készülő termék teljes körű műszaki dokumentá-
ciója. A fejlesztési folyamatban azonban  számos 
döntési pont található, ahol az érdekeltek számára 
nem áll rendelkezésre minden olyan információ, 
amely a fejlesztés, vagy továbbfejlesztés kezdete-
kor megfogalmazódott.

Fordítva is igaz, a tervezési folyamat kez-
deti szakaszaiban sincs általában lehetőség arra, 
hogy a későbbi munkaszakaszok során felmerülő 
szempontok figyelembevételére sor kerülhessen. 
Éppen ezért rendkívül indokolt olyan integrált 
mérnöki tervezési módszer fejlesztését célul kitűzni, 
amely lehetővé teszi az iterációs eljárások számá-
nak csökkentését, a tervezés folyamán elvesző köve-
telmények teljesülését, a teljes tervezési folyamat 
optimalizálását.

Az optimalizálás célfüggvényeinek megha-
tározása önmagában is egy különösképpen fontos 
kutatási cél, hiszen a műszaki, minőségi, környe-
zetvédelmi, ergonómiai, gazdaságossági, design 
szempontokon keresztül egy sor egyéb más szám-
szerűsíthető és kvalitatív tényező játszik szerepet a 
végeredmény minősítésében.

A kutatás-fejlesztési munka hasznosítására, 
a kidolgozandó módszerek megfelelőségének elle-
nőrzésére a leginkább alkalmas teszt az lehet, ha 
egy konkrét termék vonatkozásában megtörténhet a 
teljes innovációs lánc valamennyi lépésének a vizs-
gálata.



Széles termékskála

Az igényes kivitelű utcabútorok kiváló 
példaként szolgálhatnak arra, ahol kiemelten fontos 
a design, a konstrukciós és a gyártási szempontok 
mellett a gazdaságosság kritériumainak egyidejű 
teljesülése.

A műszaki specifikáció megfogalmazását 
követően gyakran találkozunk azzal a problémával, 
hogy az építészeti, gépészeti, villamos, stb. terveken
szereplő szerkezetek, megoldások nem kellően 
részletezett módon, a többi szakmaterület igényei-
nek és lehetőségeinek a figyelembe vételével készül-
nek el. Így óhatatlanul is az optimálistól távol eső, 
számos kompromisszumos kényszert tartalmazó, 
végeredményét tekintve pedig a szükségesnél 
drágább megoldások születnek.

Különösen nagy probléma ez egy viszony-
lag kis piacon eladható, kis és közepes soroza-
tokban készülő termék esetében. Az „alapos” 
tervezéskor a fejlesztési költségek egy darabra 
vetítetten fajlagosan igen magasak lesznek, viszont 
kevésbé „alapos” tervezés esetén a termék gyártási 
és kivitelezési költsége lesz várhatóan magasabb.

A k+f program megvalósulásától az érdekelt
felek mindenkor azt várják, hogy az optimalizált 
mérnöki tervezési módszer az egymásnak ellent-
mondó követelmények ellenére, egy valamennyi el-
várást maximálisan teljesítő megoldást eredményez-
zen.

Cégünk a fennállása során számos termék-
fejlesztési feladatot oldott meg. Ez egyben biztosí-
ték is arra, hogy a korábbi években elvégzett és a 
folyamatban lévő munkák általánosítható tapaszta-
latai, azok tudományos igényű feldolgozása révén 
teljesíthető a fentiekben megfogalmazott kutatási 
cél.

A kutatás-fejlesztési program eredményei 
várhatóan az egyedi tervezési feladatok megoldása 
során járnak a legnagyobb haszonnal.



Egyedi - Sorozat

A Direct-Line az utcabútorok gazdag választékát 
tervezi és gyártja egyedi kivitelben és nagy sorozatban.

Korszerű -Gazdaságos

Az utcabútoraink különleges acélok és más korszerű 
alapanyagok felhasználásával készülnek, a fenntartás és az 
üzemeltetés  gazdaságosságát is szem előtt tartva.

Forma -Szín gazdagsága

A tudatos forma- és színgazdagság változatos kültéri- 
és beltéri alkalmazást tesz lehetővé.

Művészek -  Mérnökök

Cégünk formatervező művészekkel és mérnökökkel 
dolgozik azon, hogy a megrendelői igényeket rendszerbe 
foglalja, az egyes szakmaterületek írott és íratlan szabályai 
szerint hatékonyan és gyorsan kiszolgálja.

Széles termékskála

Termékeink között ugyanúgy megtalálhatók közterü-
leti műtárgyak, mint kerítések, kerti bútorok, kerti padok, 
pavilonok, kerékpártárolók, utcatáblák, reklámtáblák, lámpák, 
kutak, virágtartók, szemétgyűjtők, terelőoszlopok, korlátok.

Illeszkedik a környezetbe

Mindegyik termék tekintetében az a legfontosabb, 
hogy illeszkedjen a környezetbe, mind színben, mind a 
felhasznált anyagot illetően.

Maradandóság

A korszerű felületkezelési technológiáknak köszön-
hetően lehetőség van a rozsdamentes alapanyagok színezésé-
re. A kizárólag esztétikai okokból festett rozsdamentes 
szerkezetek nagy előnye, hogy a bevonat esetleges sérülése 
után (az alapanyag ötvözőinek köszönhetően) sem kezd el 
rozsdásodni.
 


