
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY  
TECHNOLÓGIAI KAPACITÁSNÖVELÉS A JÜLLICH GLAS HOLDING ZRT-NÉL  

 

A tervezett technológiai fejlesztés, a megvásárolt gépek, berendezések, az optimális működtetéshez 

szükséges infrastrukturális beruházások, a Jüllich Glas Holding Zrt által gyártott termékeinek 

kapacitás növekedését eredményezi.  

 

 

A projekt célja olyan beruházás illetve technológiai és infrastrukturális fejlesztés megvalósítása, melynek 

segítségével a Jüllich Glas Holding Zrt székhelyén (8000 Székesfehérvár, Holland fasor 5. szám) gyártott 

termékek kapacitás növekedését lehet elérni. A gyártási folyamat technológiai kiegészítésének egyik fő 

eleme a 186 m2 lapterületű, 4 méter belmagasságú, több légterű, bejárati zsilippel ellátott lamináló illesztő 

terme, mely műgyanta padlózattal, befúvó-elszívó légcsatorna hálózattal, fóliaadagoló alagúttal valamint 

fóliatároló helyiséggel együtt kerül kialakításra. Ezzel a fejlesztéssel a laminálási folyamat minőségi 

befejezése kevesebb időt vesz igénybe. A másik technológiai rész az új szitázó kabin műgyanta padlózattal 

valamint szellőzési rendszerrel való kiépítése. A kabin alapterülete 147 m2, belmagassága 3,6 m. A 

kabinban óránként 8-szoros túlnyomásos friss levegős légcserét kell megvalósítani, léghűtéssel. A szitázó 

üvegfestést végez, az új technológia kialakításával gyorsabb száradás érhető el. Mindkét rendszer tehát az 

adott gyártási folyamat hatékonyságát növeli, mely által az egységnyi gyártási idő csökken, valamint 

minőségi javulás is tapasztalható. A megnövekedett gyártási kapacitás anyagmozgatását egy új daruval és 

egy üvegbeépítő berendezéssel fogjuk megoldani. A gyártás folyamatosságát az 1. telephelyünkön (8000 

Székesfehérvár, Holland fasor 5.) 3 db áramfejlesztővel és 1 db szünetmentes berendezéssel, míg a 2. 

telephelyünkön (8000 Székesfehérvár, Holland fasor 8.) 1 db áramfejlesztővel és 1 db szünetmentes 

berendezéssel fogjuk biztosítani, hisz egy-egy áramkimaradás, ezáltal a gyártósorok leállása jelentős anyag 

és energia veszteséget eredményez. A projekt befejezésének várható ideje 2018.06.01.   

 

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, 97,48 millió Ft európai uniós támogatás 

segítségével. A beruházásnak köszönhetően cégünk 240 darab munkahelyet tud megőrizni. 

A projekt azonosító száma: GINOP-1.2.1-15-2015-00677 

A szerződött támogatás összege: 97.482.690 Ft 

A támogatás mértéke: 45% 

 

A projektről bővebb információ a www.jullichglas.hu oldalon olvashatnak, illetve az alábbi elérhetőségen 

kérhető: 

 

Jüllich Glas Holding Feldolgozó és Kereskedelmi Zrt 
Csik Mónika, projekt menedzser 

http://www.jullichglas.hu/


 
 
 
 
 
 
 

 
 

Telefonszám:06 22 513 636 
E-mail cím:monika.csik@jullichglas.hu 


