Nova proizvodna linija za izolacijske panele z jedrom
iz mineralnih vlaken bo postavljena v Felsőlajosu na
Madžarskem
Z namenom okrepitve svojega vodilnega položaja v regiji
Kingspan svoji madžarski tovarni dodaja najsodobnejšo
proizvodno linijo za izdelavo izolacijskih panelov.
Tako bo tovarna v Felsőlajosu na Madžarskem prva, kjer
se bodo izdelovali najsodobnejši izolacijski paneli iz
mineralnih vlaken K-Roc®.
Vodstvo podjetja je objavilo, da bo Kingspan znatno
investiral v novo proizvodno linijo na Madžarskem. Tovarni v
Újhartyánu in Felsőlajosu sta že izvajali zadolžitve za
potrebe regionalne proizvodnje v najvišji kakovosti, s to
novo proizvodno zmogljivostjo pa podjetje še naprej širi
paleto svojih izdelkov od domače proizvodnje do potreb
kupcev.
Nova tehnologija daje podjetju Kingspan priložnost, da
svoje visoko kakovostne izdelke proizvaja v večjem obsegu
in veliko hitreje. Poleg večjega obsega je za edinstvene
gradbene proizvode, kot je izolacijski panel iz mineralnih
vlaken K-Roc®, izredno pomembna tudi konsistentnost
najvišje kakovosti, ki se lahko zagotavlja tudi z novo
proizvodno linijo v Felsőlajosu.
Druga pomembna prednost geografske lokacije same
tovarne pa je v tem, da naložba v Felsőlajosu bistveno
skrajšuje dobavne roke, kar pomeni, da bodo naši partnerji
lahko dobili naročeno blago na svoja gradbišča v krajšem
času.
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V več kot 50 letih izkušenj je Kingspan iz majhnega irskega
garažnega podjetja prerasel v veliko, globalno podjetje, ki
je vodilno na trgu na področju izdelave inovativnih toplotno
izolacijskih stenskih in strešnih sistemov. Sedež podjetja še
vedno ostaja v kraju Kingscourt na Irskem, Kingspan pa
ima danes že več kot 16.000 zaposlenih po vsem svetu.
Z dvema tovarnama na Madžarskem ima podjetje že skoraj
20 različnih lokacij s proizvodnimi enotami za izdelavo
izolacijskih panelov v Evropi. V prostoru Srednje in Vzhodne
Evrope se domače in sosednje države tako oskrbuje z izdelki
iz mineralnih vlaken, ki prihajajo iz tovarn v Češki Republiki,
Madžarski in Poljski.

Zaradi uvedbe naše nove proizvodne linije na
Madžarskem se pričakuje znatno krajše dobavne
roke že od februarja 2020.
Nova proizvodna linija bo z opcijo skrite in vidne pritrditve
izdelovala tudi izolacijske panele z jedrom iz
mineralnih vlaken K-Roc®.
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