
 

 

    

Prodhimi i Mobiljeve prej 
druri ZGJEROhet me 

makineri të reja 

Vlera e 
kredisë € 228,166 

Vlera e 
grantit € 34,225 

Direktivat e 
BE-së të 
plotësuara 
 

Rregullorja për 
makineri, 
përputhshmëri 
elektromagnetike 

Investuar në 
 

Qendër  Përpunimi 
CNC, Makinë bluarëse 
dhe Volpato Levigatrice 

 

Për më shumë informata vizitoni uebfaqen e Programit: www.web-sme-csp.com ose na kontaktoni në: 
+383 49 562 660  info.kosovo@web-sme-csp.com 

                                                                       

histori suksesi 

nëntor 2020 

Binni Shpk është një nga liderët e prodhimit dhe shitjeve të mobiljeve në Kosovë. 
Kompania është themeluar në vitin 1989 dhe është një nga pionierët në prodhimin 
e kuzhinave, dhomave të gjumit, ndarjeve, dyerve dhe dritareve nga plastika dhe 
nga druri në Kosovë. Binni ka investuar vazhdimisht në teknologji dhe staf dhe me 
kalimin e kohës ka zhvilluar një fuqi punëtore të trajnuar mirë që plotëson nevojat 
e kompanisë dhe të tregut. Produktet e saj shiten në tregjet evropiane, ku 40% e 
shitjeve janë eksporte në vendet e BE-së si Gjermania dhe Franca. Duke u përballur 
me një kërkesë në rritje për produktet e saj, kompanisë i duhej të zgjeronte 
kapacitetin e prodhimit. 

Kompania investoi në makineri të reja: CNC Machining Centre, Milling Machine 
dhe Volpato Levigatrice. Këto makina e ndihmojnë kompaninë që ta rrisë 
prodhimin dhe të zgjerohet në tregje të reja. Investimi në teknologjitë moderne 
gjithashtu përmirësoi ekuilibrin mjedisor të kompanisë, cilësia dhe siguria e 
produktit u përmirësuan gjithashtu, me procese të standardizuara dhe të 
thjeshtësuara, si dhe me dizajn, formësim dhe përfundim të drurit të optimizuar. E 
fundit por jo më pak e rëndësishmja, investimi përmirësoi standardet e shëndetit 
dhe sigurisë në punë pasi që makineria e re është plotësisht e automatizuar duke 
siguruar një qasje të integruar me efiçiencë më të lartë, komoditet dhe siguri më të 
lartë për të punësuarit. 

Binni Shpk fitoi ndihmë teknike falas për të optimizuar projektin e saj të investimit 
dhe gjithashtu fitoi grant në vlerë prej 15% pas verifikimit të suksesshëm të 
projektit, financuar nga Bashkimi Evropian.  

Me këtë investim kompania tani plotëson një larmi standardesh evropiane, duke 
përfshirë: 

• Rregullorja (BE) Nr. 305/2011 që përcakton kushtet e harmonizuara 
për tregtimin e produkteve të ndërtimit dhe shfuqizon Direktivën e 
Këshillit 89/106 / EEC 

• Direktiva 2006/42 / EC për makineritë 
• Direktiva 2014/35 / BE për Harmonizimin e Ligjeve të Shteteve 

Anëtare në lidhje me Pajisjet Elektrike të Projektuara për Përdorim 
brenda Kufijve të Tensionit të Caktuara 

• Direktiva 2014/30 / BE për harmonizimin e ligjeve të Shteteve 
Anëtare në lidhje me pajtueshmërinë elektromagnetike 

• Rregullorja (BE) Nr. 995/2010 që përcakton detyrimet e 
operatorëve që vendosin lëndë drurore dhe produkte druri në treg 

 

Konsulentët implementues 

       

 

 


