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TITEM Kft. üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő technológiai 
korszerűsítése 

 
• a kedvezményezett neve: TITEM Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 

• a projekt címe: TITEM Kft. üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő 
technológiai korszerűsítése 

• elszámolható összköltség: 170 000 000 Ft 

• támogatás összege: 119 000 000 Ft 

• a támogatás mértéke: 70 % 

Projekt tartalmának bemutatása:  
 
A beszerzésre kerülő modern gépek, mint a AVAone 3D body scanner az MTM-val (Made to measure), 
Vidya 3D, a Strobel VEB 100-7 automata nadrágbújtató készítő, a Juki AST-6916R automata 
nadrágszegő, és a Juki AST-9000CF programozható ultragyors varrógép segítségünkre lesznek a 
precizitásban, prémium termékek gyártásában. 
A beszerzésre kerülő AVAone 3D body scanner, MTM (Made to measure), a Vidya 3D és PREMIUMCUT 
ELC automata szabászgép segít a precizitásban és a prémium termékek gyártásában. Az ügyfél üzletbe 
való betérése után beáll a szkennerbe, amely lézersugár segítségével a testét egy digitális kijelzőre 
helyezi. Az MTM programmal a szabásminta máris szabásra kész, és ezt a Vidya 3D program virtuálisan 
„meg is varrja”, majd az ügyfél által kiválasztott anyagot beszkennelve megláthatja saját testén. Az 
ügyfél azonnal látja hogyan fog állni rajta az általa elképzelt termék. A cad-MTM programmal a 
terítékrajz elkészül, azt továbbítja az automata szabászgépbe, ami egyből kiszabja a szabásmintát és 
máris indulhat a varrás. A papír alapú méretvétel, azok szkennelése és továbbítása sem kerül időbe, 
hiszen az „Assyst” rendszer a kész információkat teljes mértékben továbbítja a digitalizációs részlegen 
dolgozó kollégák számára.  
A programozható varrógép képes arra, hogy ráncmentesen, innovatív módon varrjon. Ez a mai magyar 
és világtrendeknek teljesen megfelel, csakúgy, mint az automata nadrágbújtató készítő és az automata 
nadrágszegő gép. Az összes 2021-ben ismert szabványnak megfelel. Gyorsan, jó minőségben képes 
termékeket készíteni. 
Debreceni gyárunk homlokzata és a tető új szigetelést kap, illetve az elektromos hálózatot 
korszerűsítése történik meg. 
 

• a projekt befejezési dátuma: 2022.10.30. 

• a projekt azonosító száma: GINOP-1.2.14-20-2021-00148 


