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épület tetejére egy 50 kW-os
napelemes kiserőművet telepítettek, a hűtés-fűtés ellátására
pedig
hőszivattyús
rendszert alakítottak ki.
A Rovitex hosszú távú
terveiben a gyártmány- és
gyártásfejlesztés a továbbiakban is központi szerepet
játszik, hiszen versenytársai
nem csak a helyi, hanem a
nemzetközi piacok szereplői.
Ezek minőségbeli, szervezettségbeli és költséghatékonyDr. Páva Zsolt polgármester átveszi az első véget
A Rovitex Hungária Kft.
sági szintjéhez kell magukat
Pécs Függönyéből
hasonlítaniuk, ennek a nyoA Rovitex Hungária Kft.
másnak
kell
megfelelniük,
és meg kell határozniuk az
1996-ban alapított, 100%-ig magyar magántulajdonban
utat,
amiben
jobbak
lehetnek,
versenyelőnyhöz juthatlévő vállalat, fő profilja a lakástextil gyártás és kereskenak. A cég piacelemzése alapján a magas minőségi színdelem. A cég központja Pécsett van, ahonnan németorvonalú termékek egyedi gyártásának piaci rését találta
szági, csehországi, szlovákiai, romániai, horvátországi és
meg, különös tekintettel a fényzáró függönyökre és az
szerbiai leányvállalatait irányítják és látják el áruval, vaantibakteriális textíliákra, így fejlesztéseiket is erre épílamint kiszolgálják további 18 ország piacait exporttik.
tevékenységükön keresztül. A központ és 100 %-os tuA Rovitex 2008-ig kereskedő cégként üzemelt, eklajdonában álló leányvállalatai alkotják a Rovitex
kor kezdődött meg a konfekcionált termékek gyártása.
Homedeco Group vállalatcsoportot, amely több mint 100
Most az új, többfunkciós gépek üzembe helyezésével
főt alkalmaz, árbevétele pedig meghaladja a 10 millió eunem csak a konfekcionálást, de a kelmék gyártását, szírót. Európa-szerte több mint 2000 függöny- és lakástexnezését, mintázását is saját maguk végzik, ami kedvetil szakboltot lát el áruval, emellett pedig a hazai és nyuzőbb készletgazdálkodást, gyors és rugalmas vevőkiszolgat-európai bútoráruházak és barkácsáruház-láncok
gálást, és a piaci igényekre való azonnali reakciót tesz
stabil beszállító partnere.
lehetővé.
A Rovitex Hungária Kft. 2010-ben megvásárolta a
Az átnéző-minősítő gép fotocellával ellenőrzi a kelGardénia függönymárkát, így újra magyar kézbe került a
mék minőségét, digitálisan tárolja az adatokat és azokat
100 éves múltra visszatekintő márka.
vonalkód beolvasásával tölti fel az integrált számítógépes
A beruházás
vállalatirányítási rendszerbe. Az adjusztálógép az optimális tároláshoz-szállításhoz készíti elő a textíliát, a loA Rovitex zöldmezős beruházásként létesült új
gisztikai folyamatokat támogatja. A transzfernyomógép
gyártó és logisztikai központjának alapkövét 2013. ápripedig a nyugat-európai trendekre épít, ahol a nyomott
lis 17-én rakták le az ipari park és az M6-os autópálya
technológiával készített kelmék piaca fellendülőben van.
közvetlen szomszédságában. 2014. szeptember 30-án az
A gép kapacitása 700 ezer m²/év. Az első évben 300 ezer
új termelő üzem átadóját tartották.
m² termeléssel kalkulálnak, első sorban nyugatA 4000 m²-es épületkomplexum helyet ad a tereurópába irányuló export piaci szerződéseik alapján, míg
mékfejlesztésnek, a komplett gyártási és logisztikai fo2017-re tervezik elérni a teljes kapacitás-kihasználást.
lyamatoknak és a minőségellenőrzésnek, az emeleti részen pedig az ügyfélszolgálatot és a központi irodákat
Pécs Függönye
helyezték el.
A transzfernyomó gépet dr. Páva Zsolt, Pécs város
A beruházás teljes költségvetése 750 millió Ft volt,
polgármestere
indította el. Az első vég textília az ünnepéamiből 250 millió Ft pályázati forrás volt a GOP, a DDOP
lyes megnyitó tiszteletére Pécs nevét viseli, és mintája a
és az NFA alapok finanszírozásában. A bővítés által a
város főterét, a Széchenyi teret és a dzsámit ábrázolja.
baranyai megyeszékhelyen 20 fővel sikerült növelniük
A Rovitex Hungária Kft. elkötelezett nem csak Pécs,
munkavállalóik létszámát, helyi alvállalkozóikon kereszhanem a gyermekek ügye iránt is. Az elmúlt hónapok
tül pedig a Rovitex Hungária Kft. további 20 főnek ad
során is 45 helyi óvodát és iskolát támogattak. Ebből a
munkát, amit november 1-jétől tovább bővítenek. A tugondolatból kiindulva indítják el az interneten kezdemélajdonos nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a tervező, a
nyezésüket, ahol a pécsieket is bevonják a tervezésbe. A
generálkivitelező és a kivitelező alvállalkozói is baranyai
közönség által megválasztott „legpécsibb” függönycégek legyenek.
elképzelést megvalósítják: nem csak az ötletgazda láthatA beruházás a környezetvédelmi szempontok maja viszont tervét kivitelezve ablakain, de a cég felajánlja a
ximális figyelembe vételével készült, az épület energiavárosnak, hogy az egyik óvodát 1 millió Ft értékben ezzel
ellátását nagy részben alternatív energia biztosítja. Az
a Pécsi függönnyel felfüggönyözi.
2014. szeptember 30án átadták a pécsi Rovitex
Hungária Kft. új termelő
üzemegységét, amely a cég
750 millió forint összértékű
zöldmezős
beruházásának
utolsó szakasza: új reménypusztai, 4000 m²-es gyártó
és logisztikai központjuk
bővült most magas minőségi
színvonalú, egyedi termékek gyártását lehetővé tévő
berendezésekkel.
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