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SAJTÓKÖZLEMÉNY
RAKTÁRCSARNOK ÉPÍTÉS MEGVALÓSÍTÁSA NAPELEMES ENERGIATERMELŐ RENDSZERREL
BARCSON
A valódi fából készített parketták gyártásával foglalkozó MardeganLegno Kft. 59,9 millió forint
támogatást nyert az Új Széchenyi terv Dél-Dunántúli Operatív Program (DDOP) keretén belül
meghirdetett „Telephelyfejlesztés a területi kohézióért tárgyú pályázati felhívás keretében." Az
elnyert támogatás segítségével a cég egy acélszerkezetes raktárépület létrehozását valósította meg,
melyre napelemes energiatermelő rendszert telepítettek. A több, mint 99,8 millió forintos beruházás
eredményeként a cég raktárkapacitása jelentősen bővül, ami a termelés, ezáltal pedig az árbevétel
növekedéséhez vezet. Nem elhanyagolható a vállalkozás energetikai fejlesztése sem, ami a
rezsiköltségek csökkenésével jár.
A Mardegan Legno Kft. 2009-ben alakult vállalkozás, amely a kezdetektől fogva parkettagyártással
foglalkozik. A tevékenység olasz bútorgyártó hagyományok alapjára épült, ezért kizárólag valódi fából,
magas minőségben készülnek a termékek, főként az igényes, fizetőképes külpiacok számára. A folyamatos
nemzeti kiállításokon való részvételnek köszönhetően meglehetősen stabil vevőkörrel rendelkezik, a
megrendelések száma évről évre gyarapszik. A helyzet biztosította lehetőségeknek megfelelően
dinamikusan fejlődő vállalkozásról van szó, amelynek jelenleg egyedül saját kapacitásuk állít korlátokat,
ezért a pályázati projekt elsődleges célja egy raktárcsarnok építése volt.
2

A vállalkozás barcsi telephelyén található, már meglévő gyártócsarnoka mellé került a 680m -es
raktárcsarnok, ami a kapacitásbővítés mellett azt is lehetővé teszi, hogy a félkész termékek és készáruk
elhelyezése a kiszállításig megfelelő körülmények között történjen. Az új épülethez egy 50 m hosszú belső
út is kialakításra került, így az áruszállító kamionok közlekedése is egyszerűbb lett. Az épület tetejére 49,9
kWp teljesítményű napelemes rendszert is telepítettek, ami jelentősen hozzájárul a vállalkozás
energiafogyasztásának optimalizálásához, a környezettudatos gondolkodás gyakorlatba ültetéséhez. A
fejlesztések eredményeként a vállalkozás termelése kiegyenlítettebbé válik, kapacitása bővül, a villanyáram
fogyasztási kiadások pedig jelentősen csökkennek. A fejlesztés a megrendelés állomány és az árbevétel
növeléséhez vezet, ezen túl új munkahelyek teremtését is lehetővé teszi.
A kivitelezés 2014. május 6-án kezdődött meg a raktárcsarnok és ahhoz csatlakozó kamionbeálló és belső
út építésével, a napelemes rendszer telepítése pedig 2014. augusztusában indult. A beruházás 2014.
novemberében elkészült, melyhez az elnyert nettó 59 931 044,- Ft, 60%-os vissza nem térítendő támogatás
jelentős segítséget nyújtott, és a jövőben tervezett fejlesztések megvalósítását is lehetővé teszi.

Vállalkozásunkról bővebb információt a http://www.mardeganlegno.com/en/oldalon olvashatnak.
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