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Uniós támogatással befejeződött az EDELHOLZ Faipari Kft.
saját telephelyének kialakítása a zalalövői Ipari parkban. A projekt
legjelentősebb része a saját üzemcsarnok létrehozása, ahová a
már meglévő gépek, technológiai berendezések mellé új, modern
gépek is kerültek.
A beruházás az Új Széchenyi Terv keretében 99.600.281 Ft
támogatással, 200.927.531 Ft összköltséggel valósult meg.

Az Edelholz Kft. fő profilja a tölgy tömörfa svédpadlók gyártása, illetve
azok felületkezelése, nemesítése, teljesen késztermékként történő értékesítése.
Megalakulásakor a vállalkozás egy bérelt üzemcsarnokban kezdte meg
tevékenységét. A folyamatos termékfejlesztéseknek, valamint a tulajdonosok
tömörfa svédpadlóba vetett hitének köszönhetően 2012-ben megadatott a
lehetőség, hogy a cég saját üzemcsarnokban állítsa elő az Európa szerte egyre
ismertebb
terméket,
az EDELHOLZ tömörfa
svédpadlót.
A számos
munkafolyamatból álló, egyedi felületek megalkotása, az újabb és újabb
termékek fejlesztése immáron a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, illetve az
Európai Unió támogatásával megvalósított gyártócsarnokban történik.
A megépült gyártócsarnok, illetve a benne található magas szintű
gyártástechnológia Európában is magas szintűnek számít. Az üzemcsarnokhoz
tartozik egy kétszintes, több mint 200 m2 alapterületű irodaépület is, mely
megjelenésében kifejezetten exkluzív benyomást kelt. Az irodaépület részét
képezik az alsó szinten elhelyezkedő irodák, a dolgozóknak kialakított étkező,
illetve szociális helyiségek. A felső szint pedig egy szintén nagyon exkluzív
bemutatóterem, további tárgyalókkal, irodával, amely már alkalmas a külföldi
meglévő és leendő partnerek fogadására, az EDELHOLZ kollekció hozzá méltó
prezentálására.
Az ide látogatók nemcsak a termékekben gyönyörködhetnek, hanem
meggyőződhetnek az üzem szakmai, technológiai hátteréről is.
A cég vezetői a gyártócsarnok és az irodaépület megtervezésekor gondoltak a
környezetre is. Az irodaépület előtt egy közel 40 férőhelyes parkoló került
kialakításra, közbe iktatott zöld szigetekkel. Az építkezés után megmaradt
szabad területek parkosítása a múlt héten kezdődött, de a tulajdonosok
környezettudatos hozzáállása a már elkészült részmunkákból is jól látszik.
Az EDELHOLZ Kft. vezetői hisznek abban, hogy a Magyarországon megtermett
tölgy favagyont a náluk meglévő magas szintű gyártástechnológiával fel lehet
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dolgozni országon belül is úgy, hogy abból világszerte elismert, sőt piacvezető
késztermékek készüljenek. Termékeik sikeressége, fejlesztése mellett fő céljuk,
hogy az itt megtermett rönk alapanyag végre ne rönk formájában, hanem
Magyarországon, magyar tulajdonban lévő feldolgozó üzemekben, magyar
emberek munkájával, magas hozzáadott értékkel, késztermékként hagyja el az
országot.
A támogatásnak köszönhetően az Edelholz Faipari Kft. zalalövői telephelyének
kialakításával 39 munkahelyet teremtett.
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