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SAJTÓKÖZLEMÉNY 

KORSZERŰ FAANYAG FELDOLGOZÓ TECHNOLÓGIA BESZERZÉSE ÉS ÚJ CSARNOKÉPÜLET 

ÉPÍTÉSE A BARCSI MARDEGAN LEGNO KFT-NÉL 

 

 

A Barcson működő faipari vállalkozás, a Mardegan Legno Kft. technológiai fejlesztés keretében 

farönk fűrész és fafeldolgozó gépsor, valamint új szalagfűrész gép beszerzését valósítja meg, a 

beruházás kiegészül a fenti technológiák befogadására szolgáló új csarnoképület megépítésével is. 

A projekt 259,88 millió Ft vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével valósul majd 

meg. 

 

A Mardegan Legno Kft. olasz bútorgyártó családi hagyományokra alapozva működő, saját márkanévvel 

rendelkező és saját gyártású minősági termékeket forgalmazó vállalkozás. Fő profilja a parkettagyártás 

valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő termékek gyártása. Termékei valódi fából, kézi munkával 

készülnek, melyhez elengedhetetlen a minőségi alapanyagok használata. A tervezett beruházás célja olyan 

technológia üzembe állítása, mellyel a könnyebben beszerezhető, de gyengébb minőségű faanyag minőségi 

alapanyaggá való feldolgozása lehetővé válik. A fejlesztés a cég barcsi telephelyén, a Széchenyi 2020 

program GINOP-1.2.1-16-2017-00531 pályázatának keretében kerül megvalósításra, 259,88 millió forint 

európai uniós támogatás segítségével. 

 

A 2018. júniusában kezdődött, 519,77 millió Ft elszámolható költségű beruházás főbb elemei lesznek: 

– 1 db ELCA szalagos farönk-fűrész és fafeldolgozó gépsor beszerzése a farönk alapanyag padló 

alapanyaggá való alakításához 

– 1 db WINTERSTEIGER - DSB Twinhead NG 310 2XM szalagfűrész gép, mely a technológiai sor 

következő eleme és a padló alapanyagból készít a parkettagyártáshoz felhasználható lamellákat. 

– Egy 1704,48 m2 hasznos alapterületű új csarnoképület megépítése, mely a fenti technológiák 

befogadására szolgál majd. Az épület helyiségei: Fűrészüzem 1375,10 m2; Fedett tároló 317,20 m2; 

Szaniterkonténer- vizesblokk: 12,18 m2 

A beruházás tervezett befejezési időpontja 2019. júliusára esik. 

A fejlesztés eredményeképpen a vállalkozás minőségi alapanyaggal való ellátása biztosítható, így a 

termelés mennyisége és az árbevétel is növelhető. A beruházásnak köszönhetően 6 fő új munkavállaló 

foglalkoztatása válik lehetségessé, faipari gépkezelő munkakörben. 

 

A Mardegan Legno Kft-ről és termékeiről bővebb információt a www.mardeganlegno.com oldalon 

találhatnak. 

 

 

További információ kérhető: 

Giuseppe Mardegan, ügyvezető 

tel.: +36/82/565-043 


