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POLILAKK IPARI TERMELŐ, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ 

TÁRSASÁG 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY   

Porfestés technológia nemzetközi színvonalú fejlesztése a Polilakk Kft.-nél 

 

 

A Polilakk Kft. a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az Új Széchenyi Terv, Gazdaságfejlesztési Operatív 

Program keretén belül - az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a hazai központi költségvetési 

előirányzatból - vissza nem térítendő támogatást kapott. A beruházás összköltsége 49,8 millió forint 

volt, melyhez az uniós és magyar forrás 40 százalékos támogatást biztosított.  

 

A pályázati támogatással megvalósult technológiai fejlesztés keretén belül a Polilakk Kft. 2014-ben több új 

berendezést vásárolt. A teljes gépsort idén augusztusban helyezték üzembe.  

A gépbeszerzést tartalmazó fejlesztésünket a Diósgyőri Ipari Park területén található székhelyünkön 

valósítottuk meg. Olyan eszközöket szereztünk be, melyekkel a meglévő gépkapacitásunk technológiai 

színvonalát jelentősen emelni tudtuk, a gyártási folyamatba épített minőségellenőrző eszközök segítségével 

az elvárt magas minőséget hosszú távon biztosítani tudjuk, az alapanyag és energiafelhasználás 

optimalizálása mellett. 

Az eszközbeszerzés révén energiahatékonysági célokat valósítottunk meg.  

A fém és alumínium termékekkel szemben alapvető elvárás, hogy hosszú ideig megőrizzék esztétikus 

megjelenésüket.  

Cégünknél alkalmazott technológia alapján a fa hatás elérése érdekében először az alapanyagokat 

előkezelik, ezt speciális porfestés követi. Szükségesnek tartottuk, hogy gépsorainkat olyan műszerekkel és 

eszközökkel szereljük fel, amik már gyártás közben visszajelzést adnak a minőség színvonaláról. Így 

vevőink felé az általunk megadott műszaki paramétereket mérési adatokkal is tudjuk igazolni, illetve a 

gyártási folyamatba illesztett ellenőrző funkciónak köszönhetően a selejt és gyenge minőségű termékek 

előállítását csökkenteni tudjuk. Ezáltal nagymértékben növelhető a gyártás energiahatékonysága, és 

optimalizálható az alapanyag felhasználás. 

Külföldi megrendelőink, illetve azok a hazai megrendelőink, akik a nemzetközi piacra értékesítik tovább 

termékeinket, megkövetelik tőlünk, hogy a nemzetközi standardoknak megfelelő technológiával állítsuk elő 

termékeinket. Az új berendezésekkel cégünk a hasonló profilú porfestő cégek számára minőségi ellenőrző 

szolgáltatást tud nyújtani. Partnereink nálunk elvégezhetik azokat a részmunkafolyamatokat, amelyek a 

nemzetközi elvárások szerint szükségesek. A fejlesztéssel tehát nem csak cégünk versenyképességét 

növeltük, hanem a régióban működő hasonló tevékenységet folytató porfestő cégek versenyképességét is.  
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