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Korszerű üzemcsarnokkal bővült a Nolato gyárterülete
3200 m2 gyártóterülettel bővült a Nolato Magyarország Kft. mosonmagyaróvári üzemterülete. Az
új, ergonomikusan kialakított szárny és a hozzá tartozó infrastruktúra, kizárólag a vállalat saját
forrásából épült fel. A bővítés a Nolato meglévő ügyfelei számára gyártókapacitás növekedést biztosít, ugyanakkor új termékcsoportok bevezetését is lehetővé teszi.
Folyamatos növekedés jellemzi a mosonmagyaróvári székhelyű Nolato Magyarország Kft-t. A két évvel ezelőtt átadott raktárcsarnok után ezúttal egy még nagyobb alapterületű, 3200 m2 gyártóterülettel rendelkező üzemegység épült. A fejlesztés célja a növekedést kiszolgáló modern, ergonomikus
gyártóterület létrehozása volt, amely mind a klasszikus ipari, mind az egészségügyi üzletág bővülésére lehetőséget teremt.
A Nolato mosonmagyaróvári épületegyüttesét a fejlesztésnek köszönhetően három épületszárny
alkotja. Középen helyezkedik el a raktárcsarnok, melyhez egyik oldalon az egészségügyi, másik oldalon az ipari termelést kiszolgáló üzemegységek kapcsolódnak. Az új gyártócsarnok egybefüggő, azonban egy részét kétszintesen alakították ki, a kisebb gépek és a szerelés elhelyezésére. Összességében
34 db különböző méretű fröccsöntő gép kaphat helyet a felépült csarnokban, ahol jelenleg 28 munkagép dolgozik.
Az új csarnokban a meglévő papír és szappanadagolók gyártása zajlik majd, míg az ipari termelés
korábbi helyszínét átalakítják. A régi csarnokban kialakítandó tiszta térben egészségügyi, orvos technológiai termékek gyártását tervezi a vállalat. A kibővült gyártókapacitás további termékek előállítását teszi lehetővé, részben a meglévő termékportfólió bővítésével, részben új típusú termékek bevezetésével. A fejlesztés középtávon biztosítja a vállalat gond nélküli növekedését, amely várhatóan
megnöveli a minőségi munkaerő iránti igényt is.
Az építkezés 2013 őszén kezdődött, az új gyártóterület tervezése során ergonómiai szempontokat is
figyelembe vett a vállalat. Noha a gyártástechnológia ezt nem követelné meg, az új csarnok teljes
egészében légkondicionált. A megvilágítást is ergonomikus módon építették ki, gondoskodva a munkatársak egészségi állapotáról. Az új üzemcsarnok felépítője az Óvár Építőipari Kft., az automata tűzoltó rendszer kivitelezője a Sopia-Net Kft., a gyártó infrastruktúrát pedig az Ülkey Kft. építette ki.
A Nolato Magyarország Kft. jelenleg is Mosonmagyaróvár egyik legnagyobb ipari adózója, a fejlesztés
következtében még tovább gyarapítja a városi adóbevételeket. A beruházás kizárólag a vállalat saját
forrásából valósult meg. A modern, ergonomikus kialakítású új gyártóüzem egyenletes, és tervezhető
növekedést biztosít a vállalat számára, mind az előállított termékek mennyiségében, mind a termékportfólió szélesítésében.

