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 Csiba Béla okl. erdőmérnök, okl. közgazdász 1992-ben alapította a 
CSIBA FAIPARI SZOLGÁLTATÓ Kft-t.

 A „CSIBA” név fogalommá vált az elmúlt 25 évben a szakmában. 
Kiépült és stabil ügyfélkör a beszállítói és a vevői oldalon is.

 A cég az elmúlt 26 évben rendkívül intenzíven forgalmazott új- és 
használt gépeket, faipari technológiai gépsorokat. A faipar mellett 
számos további szektorban is sikeres volt (erdő, fémipar, papíripar, 
mezőgazdaság stb.).



 CSIBA ÚR 2018. májusában nyugdíjba vonult. A vállalkozás 
generációváltás elé jutott, és 5-6 éves átmeneti időszak (közös 
munka) után, adásvétel során egy új szakmai tulajdonoshoz került.

 Miért WOODTECH? Erre a névre bejegyzett oltalmunk van, évek 
óta használjuk, markánsan kifejezi a tevékenységünket, 
iparágunkat.

 Miért CSOPORT? Kőszeg mellett, Sopronban 10 éve üzemeltetem 
a STIHL SOPRON üzletet (erdészeti-faipari kisgépek), és ehhez az 
üzlethez a nagygépes üzletág organikusan tud kapcsolódni, jól 
kiegészíti egymást a két üzlet.



 Faipari-erdészeti gépek, technológiai sorok tervezése, forgalmazása.

 Gyártók: Briklis (brikett), Rabaud (erdészet, tűzifa), ACword (elszívás), Pezzolato
(apríték), Houfek (asztalosipar), Rojek (asztalosipar), Üstünkarli (faipar), Drozdowski
(faipar), BGU (erdészet, tüzifa), további 50+ európai gépgyártó.

 Egyedi technológiai projektek kivitelezése, lebonyolítása, beüzemelés, termékélethosszig 
tartó szerviz- és kiegészítő szolgáltatások.

 Pályázati tanácsadás, aktív részvétel a projektmenedzsmentben (ajánlatok).

 Hitel, lízing konstrukciók közvetítése, egyedi finanszírozási megoldások tervezése.

 Saját termelési bázis (brikett, iratdarálás, faipari termékgyártás, élezés).

 Elszívástechnikai kellékanyagok (csövek, zsákok) forgalmazása raktárról.



 Kőszegi székhelyünk megmaradt, változatlan infrastruktúrával (2.000 m2 csarnok, 
3.000 m2 betonozott udvar, targonca, irodák).

 A cégcsoport soproni telephelye az Ipari Parkban van (230 m2 üzlet, 600 m2 csarnok, 
2.000 m2 burkolt udvar, napelemrendszer, szélerőmű, jövedéki raktár, állandó szerviz, 
irodák).

 Kőszegen 5 munkatárssal dolgozunk (mérnök-üzletkötő, asszisztens és nemzetközi 
levelező, marketing, fizikai), és Csiba úr is aktívan segíti egyes projektjeink további 
szakmai vezetését. Közeljövőben egy új értékesítő kollégát is tervezünk felvenni.

 Sopronban 5 munkatárssal dolgozunk (üzletvezető, értékesítő, 2 fő szerviz-munkatárs, 
logisztikus).



 Partnereink 25 éve ismerik a CSIBA nevet. Azon dolgozunk, hogy az új nevünket is 
megismerjék.

 A cég változatlan filozófiával, azonos telephelyen, a megszokott munkatársakkal, és új 
lendülettel folytatja tovább üzletvitelét. Alapvetően európai gyártókra fókuszálunk, 
tartós- és ár/érték arányban is értelmezhető technológiai megoldásokat kínálunk. A távol 
keleti gyártókat kritikával szemléljük, vannak pozitív tapasztalataink is.

 A vállalatoknál a technológia-fejlesztés alapvetően finanszírozás oldalról vezérelt, emiatt 
ebben a témában erősödünk (támogatás, hitel, lízing, EU-áfa, részletfizetés).

 Néhány új technológiát is értékesítünk, melyek korábban nem voltak rendszerben (pl. 
CONTAINEX konténerek, MOL kenőanyagok, napelemrendszerek, AEOLOS szélerőművek).

 Új honlapunk épül, webshop és szociális média kiegészítéssel: 
www.woodtechcsoport.hu
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