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Pallér Csarnok Építő Kft.

MAGASBORDÁS TRAPÉZLEMEZ GYÁRTÓÜZEM ÉPÍTÉSE A PALLÉR
CSARNOK KFT.-NÉL
A Pallér Csarnok Építő Kft. 100 000 000,00 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a
„Telephelyfejlesztés” című pályázati kiíráson az Észak-Alföldi Operatív Programban az Új Széchenyi
Terv keretében. A 202 503 880,00 Ft összköltségvetésű, 49 %-os támogatottságú projekt keretében
komplex fejlesztésre került sor a vállalat polgári telephelyén.
A Pallér Csarnok Építő Kft. 2005. augusztus 5. óta működik. A fő tevékenysége a TEÁOR 4120 '08: Lakó- és
nem lakó épület építése. A 100 %-ban magyar tulajdonban lévő cég fő profilja elsősorban építőipari
tevékenységek végzése, ipari ingatlanok tervezése, elemek gyártása és kivitelezése.
A Pallér Csarnok Kft. innovatív, Magyarországon, illetőleg európai viszonylatban is egyedülálló fejlesztés
hátterét kívánta a projektben megvalósítani. A projekt céljai között szerepelt az új acélcsarnok szerkezeti
rendszer gyártási infrastruktúrájának megteremtése, mely az acél előnyös tulajdonságainak felhasználása
mellett megfelel a szigorú tűzvédelmi előírásoknak is. A korábbi acél építőelemek önmagukban ugyanis nem
voltak képesek a magas "C" vagy "D" tűzveszélyességi osztályú, III. vagy IV. tűzállósági fokozatú tűzvédelmi
előírásoknak megfelelni; csak magas költségráfordítással a szelemenek utólagos festék bevonatával,
szigetelőgyapottal, gipszkarton állmennyezetekkel való kiegészítésével képesek a tűzvédelmi előírásokat
teljesíteni az ipari építészetben.
A projekt keretében a PALLÉR CSARNOK Kft. komplex fejlesztést valósított meg a piaci státuszának
megerősítése, tevékenységi körének bővítése, a vállalati hozzáadott érték növelése céljából, fenntartható
módon. A projekt keretében új gyártócsarnok épült fel, mely kapcsolódik profilbővítéshez és nagyobb
hozzáadott értékű, magasbordás trapézlemez és szelemen gyártásához. A beruházás eredményeként
szolgáltatási kapacitásuk bővült, valamint nőtt a terület kihasználtsága. A fejlesztéssel profilbővítést is
megvalósítottak, melyhez megújuló energiát hasznosító napelemes rendszer került kivitelezésre a
projektben.
A fejlesztés eredményeként létrehozott épület területe bruttó 1981, 28 m2, aminek segítségével új gyártási
tevékenységet hoztak létre. A teremtett munkahelyek száma 11 fő, ezáltal is hozzájárulva a kistérségi
munkanélküliség csökkentéséhez, a foglalkoztatás javításához.
A projekt összköltsége:
Támogatás mértéke (49%):

202 503 880,00 Ft
100 000 000,00 Ft

