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A Nordenia International AG Magyarországon, illetve Közép-Kelet-

Európában vezető pozíciót vívott ki magának a rugalmas falú csomagolóanya-
gok, illetve a műszaki fóliák és a belőlük gyártott termékek piacán. Oroszor-
szágban, Lengyelországban és Magyarországon négy üzemben 800 munka-
vállalót foglalkoztatnak. A vállalat ebben a térségben 23 E t fóliát extrudál, és 
több százezer óriás zsákot (big-bag) állít elő. Magyarországon a Nordenia az 
egyetlen vállalat, amely a nyomtatás nélküli fóliáktól a flexoeljárással nyomta-
tott fóliákig a csomagolófóliák teljes választékát kínálja.  

Szadán a modern géppark legfontosabb gyártósorai egy egyrétegű és há-
rom koextrudáló fóliagyártó berendezés, két kasírozó egység, öt zsákgyártó 
sor és négy tekercsvágó, amelyeken több mint 13 E t fóliát állítanak elő, illetve 
dolgoznak fel. A termékeket a belföldi piacon értékesítik, illetve 14 országba 
exportálják. A vállalat 185 munkavállalót foglalkoztat. A nemzetközi piacon a 
legfontosabb vevők a Henkel, az Unilever és a Neste, Magyarországon az 
ERU Hungária, a Pick Szeged, a Délhús.  

A nemzetközi vállalat elnök-vezérigazgatója szerint a Nordenia Hungary 
Szada, a Nordenia Polska Poznan és a Nordenia Slavnika Preslav/Russ-
land közös vállalati szervezetben működik, és további bővítésre lát lehetősé-
geket Oroszországban, Bulgáriában és a balti államokban, ahol a flexibilis fóli-
ák iránt a kereslet évente 10%-kal nő. A térségben 75 millió ember él, és a 
nyugat-európai térség országaihoz hasonló életszínvonal elérése utáni igény 
nyilvánul meg a jó minőségű csomagolóanyagok iránt jelentkező, gyorsan nö-
vekvő kereslet alakulásában is. A vállalat jelentős fejlesztési tevékenységének 
eredményeképpen bővítette egyrétegű és koextrudált polietilénfóliáinak és az 
azokból konfekcionált gyártmányainak választékát. Lengyelországban a kö-
zelmúltban kasírozó berendezést helyeztek üzembe, amellyel oldószeres, il-
letve oldószer nélküli gyártmányok állíthatók elő.  

Egy másik nemzetközi cég, az Arrkt Product Development Group fel-
vásárolta és Arrk Hungary Kft. néven üzemelteti a fröccstermékeket és üre-
ges testeket gyártó Tisza-Form Kft-t. Ez a csoport korábban Miskolcon létesí-

 



 

tett céget; a Arrk Tech Hungary főképp az autóipar számára állít elő alkatré-
szeket; pl. légkondicionáló berendezésekhez és fűtőrendszerekhez. A cég jól 
képzett szakemberekkel dolgozik, kapacitása évente 600 tonna fröccstermék 
és 150 tonna üreges test.  

Dr. Szabó Ferenc 
 

Nordenia zehn Jahre in Ungarn. = K-Zeitung, 2004. 12. sz. jún. 17. p. 12. 
 
Second Hungarian business joins Arrk. = European Plastics News, 31. k. 2. sz. 2004. p. 30. 

 

 
Röviden… 

A BP megválik a poliolefint és a polisztirolt előállító üzemeitől  

A British Petroleum vegyipari társaság nyilvánosságra hozta, hogy a jö-
vőben felszámolja az olefinek és különféle származékok gyártásával kapcsola-
tos üzleti érdekeltségeit (O&D üzletág), beleértve a polietilén, polipropilén és 
polisztirol gyártását is. A cég jelentős profilváltásra készül, de egyelőre nincs 
döntés, hogy értékesítik az érintett üzemeket vagy nagyfokú átalakítást hajta-
nak végre. A British Petroleum O&D ágazatának világszerte mintegy 24 telep-
helye van, amelyek egyike a korábbi Amoco Chemical PP-gyára az USA 
Ilinois államában. 

  
(Plastics Technology, 50. k. 6. sz. 2004. p. 61.) 


