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Sajtótájékoztató 

KOMPLEX BERUHÁZÁS A FALCO ZRT. FEJLSZTÉSE KAPCSÁN illetve A FALCO ZRT. TERMÉKFEJ-
LESZTÉSRE IRÁNYULÓ INNOVÁCIÓS BERUHÁZÁSA 
vissza nem térítendő támogatásban részesült, amelynek során az eddig gyártott magasfényű termékeknél 
sokkal fényesebb úgynevezett tükörfényes lapokat lehet gyártani. A bevezetésre kerülő technológia jellem-
zője, hogy egy a tükörfényes lamináltlapok előállításához készített, speciális úgynevezett visszahűtéses 
több szintes présgép kerül letelepítésre a kiszolgáló egységeivel együtt. Az új termék a tükörfényes laminált-
lap prémium termék, tervek szerint az értékesítés 85%-a export lesz. A gyártósor kapacitása 40 000 m3. Az 
új üzemben 17 fő fog dolgozni, így új munkahelyek is létesülnek a beruházás kapcsán.

Projektinformációk:
Támogató: Új Széchenyi Terv, Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP)
Tárgya: Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása
Száma: GOP-2.1.3-11-2011-0075
Kedvezményezett: Falco Forgácslapgyártó Zrt.
Támogatás összege: 1 000 000 000 Ft
Illetve:
Száma: GOP-1.3.1-11/A-2012-0043
Támogatás összege: 503 201 445 Ft
Időtartama: 2012.02.29. – 2013.08.01.

A Falco Zrt. az egyetlen hazai vállalkozás, amely forgácslapgyártói és a megtermelt alapanyag tovább feldol-
gozását illetően laminálási tevékenységet végez.

Termelő tevékenységünk során,
•	 Faforgácslapból		 450	000	m3
•	 Lamináltlapból		 16.000.000	m2
•	 Impregnáltpapírból		 32.000.000	m2
•	 Cementkötésű	forgácslapból	 30.000	m3	
 tudunk éves szinten előállítani.

KOMPLEX BERUHÁZÁS A FALCO ZRT. FEJLSZTÉSE KAPCSÁN, illetve A FALCO ZRT. 
TERMÉKFEJLESZTÉSRE IRÁNYULÓ INNOVÁCIÓS BERUHÁZÁSA

A Szombathelyi székhelyű Falco Zrt. a Zanati úti telephelyén létesítendő új lamináltlap 
gyártó üzem berendezéseihez, illetve az új termék fejlesztéséhez pályázati támogatást 
nyert. A projektek az Új Széchenyi Terv, Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretén be-
lül, az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszíro-
zásával valósulnak meg.

Tevékenysége gerincét, legfőbb bevételi forrását ezek a termékek biztosítják. 

Elmondható az is, hogy a Falco Zrt. a saját maga által felállított értékrendnek és a piaci kihívásoknak is meg-
felelve, a megtermelt anyagi erőforrások felhasználásával, már eddig is folyamatos technológiai, technikai 
és termékfejlesztési tevékenységet hajtott végre, biztosítva ezzel a már meglévő piaci pozícióját.

Az elmúlt évben úgy döntött a Falco Zrt. tulajdonosa a felelős vezetéssel egyetértésben, hogy élve az Európai 
Unió és Magyarország Kormányának gazdaságfejlesztést támogató programok lehetőségeivel a további ki-
tűzött fejlesztési célok megvalósításához pályázatokat kíván beadni.

Ennek köszönhetően a Falco Zrt. Szombathelyi telephelyén megvalósítandó új lamináltlapgyártó üzem lét-
rehozásához és az új termék kifejlesztéséhez is pályázati támogatást nyert.

Az új technológia  és a termék bevezetése is ígéretes stratégiai és piaci lehetőségekkel bír. A Falco földrajzi 
elhelyezkedése centrális piaci kiszolgálást tesz lehetővé. Ezért legfőbb cél az, hogy a Falco a Mirror Gloss 
termékkel minél szélesebb körben tudja ellátni a Kronospan társgyárakat és azok piacait is.

Nagyon fontos cél továbbá az is, hogy a Kronospan társgyárakban meglévő faforgácslap bázisra, illetve az 
impregnáltpapír gyártói kapacitásra támaszkodva, valamint a kifejlesztett speciális gyanta és adalékanya-
gok felhasználásával valósuljon meg a termékgyártás. A gyártási folyamat során a speciális úgynevezett visz-
szahűtéses	több	szintes	présgépben	egyidejűleg	16	laptermék	gyártása	valósulhat	meg,	úgy,	hogy	a	gyantával	
átitatott impregnáltpapírt a présgépben először magas hőmérsékleten rápréselik, egyesítik a faforgácslap 
maganyaggal, majd présnyitás nélkül nyomás alatt a préslapok visszahűtése is megtörténik. Ezen művelet 
során alakul ki a korábbi magasfényű termékkel nem összehasonlítható csodálatosan fényes, tükörfényes 
felületű Mirror Gloss márkanevet viselő új laptermék. 
A felületek megóvása érdekében a technológia záró momentuma, a tükörfényes felületek védőfóliával törté-
nő ellátása.

Tervek szerint, az előzetes piaci igények felmérésének megfelelően 20 dekor kerül bevezetésre. A termék-
kínálat nagyobb hányada uni dekorokból,  míg a kisebb hányada fadekorból áll. Széria termékválaszték-
ként 18-19 mm vastag lapok kerülnek értékesítésre. Maga a gyártosor alkalmas 3 – 38 mm vastag lapok 
gyártására is. 

A tükörfényes lamináltlap környezetbarát laptermék, további jellemzői, a szikrázóan fényes felület, az UV 
állóság, a színtartósság, a karcállóság és a hosszú élettartam.


