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2020-as év mindenki számára nem várt fordulatot vett a vírus megjelenésével, mely félelmet és 
gazdasági visszaesés kilátását vetítette elénk az egészségügyi kockázatok redukálása, és korlátozások 
láttán. 

Sajnos ez sok területen beigazolódott, magán területen sok ismerős, barát és családtag vált a vírus 
áldozatává. Sajnos ennek még mindig nincs vége, mindenki potenciális áldozata lehet korunk 
legnagyobb járványának. 

Cégszinten átszerveztük és csoportokra bontottuk a dolgozóinkat, étkezési időket széthúztuk, kisebb 
csoportokban történik az étkeztetés és az előírt higéniai követelményeken és távolságtartáson túl 
minden helység és kilincs folyamatos fertőtlenítés alatt áll. 

2 db. fertőtlenítő kabint állítottunk be a csarnok főbejáratánál, mely komplex fertőtlenítést végez a 
belépő és kilépő személyzeten. (Ennek a berendezésnek a gyártói vagyunk és a Jüllich Technology Zrt. 
Szabadalommal védette, melyet azóta tovább fejlesztettünk és a sorozatgyártását tervezzük.) 

Társadalmi szerepvállalásunk keretében a Székesfehérvári kórháznak mobil raktárat, 

sárbogárdi Mentőállomásnak pedig mobil pihenőszobát (berendezve) ajánlottunk fel a vírushelyzet 
idejére. 

Mentőszolgálat igénye alapján elkészült áprilisban a székesfehérvári mentőállomásra a komplett 
mentő gépjárművek alagút szerű fertőtlenítő folyosója, mely igen hasznos eszközévé vált az elmúlt 
közel 1 év védekezésében résztvevő mentősök és egyészségügyi dolgozók védelmében. 

Közben tervezőink és vevőszolgálati kollégák homeoffice-ból készültek fel a megváltozott helyzetre. 

Köszönet illeti minden kollégát, beszállítóinkat, aki fegyelmezetten és szabályokat betartva végezte 
munkáját és cégünk ebben a nehéz helyzetben is végre tudta hajtani azokat a termékfejlesztéseket, 
határidős kiszállításokat, amiket vállaltunk és célul tűztünk ki magunknak. 

Export és belföldi árbevételünket jelentősen növeltük. 

Fejlesztéseink nem álltak le! 

Apróbb fejlesztések történtek PVC ablakgyártó gépeinken (2 fejes hegesztő már 500-as és 550-es 
tárcsával is rendelhető. Üvegező lécvágó a digitális mérőpad mellett rádiófrekvenciás mérőrúddal is 
rendelhető, melynek az árát sikerült redukálni. 

Tovább bővítettük a PVC megmunkáló központ fegyverzetét, finomítottunk a 4 fejes 
hegesztősoron, valamint a sor végén a CNC saroktisztító színes és akril belső lehúzó késtartóin 
módosítottunk. A programot egyszerűsítettük, még inkább felhasználó baráttá téve azokat.  

Komoly fejlesztéseket hajtottunk végre az ALUMINIUM megmunkáló központokon. Automata 
szerszámcsere tárat és fűrész szerszámot kapott a MEGA típus.  Egyszerűsítettük a programot. 

 

2021-es terveinkben szerepel cégünk struktúra váltása, mely alapján a Jüllich Technology Innovációs 
Kft. elkezdi a lebomló (műanyag) alapanyag gyártását sárbogárdi telephelyen a DegraWay 
Innovációs Kft-vel összeolvadva. 



A keverő üzem 2020. végére elkészült és 2021 január végén legkésőbb elindul a gyártás. 

Jüllich Technology Zrt. pedig a PVC Ablakgyártó és Alumínium Nyílászáró gépek mellett 
elkezdi a Hőszigetelő Üveggyártó berendezések piaci bevezetését. 

Fontos számunkra, hogy a napelem gyártás területén szerzett tapasztalatok ne veszenek el, ezért 
2021-ben a kétéve szabadalmaztatott napelemerősítővel szerelt rendszerek mellett gondolkodunk 
tevékenységünk bővítésén saját napelemgyártó berendezések gyártásával és forgalmazásával.  

Konténer és gyorsház gyártó tevékenységünket eladtuk 2020-ban.  

 

Sárbogárdi 12 ha területen a 11.000m2 gyártó csarnok mellett megújult számos gyártó csarnok, 
melyek bérbeadása és hasznosítása folyamatban van. 

3 szintes iroda épületünk felújítását viszont elhalasztottuk, mivel fontosabbnak tartjuk a 
termékválaszték és igények lekövetését, valamint pénzügyi stabilitásunk megőrzését, melyre büszkék 
vagyunk.  

Bízunk benne, hogy továbbra is hasznos szereplői tudunk lenni az építőipari és megújuló energia ipar 
területén a piaci szereplőknek. 

Köszönjük a vevőink bizalmát, nagy öröm számunkra, hogy sok vásárló a kialakult helyzet ellenére 
tovább fejlesztett 2020-ban és ismét cégünk berendezéseit választotta. Ez számunkra fontos 
visszajelzés, hogy nem csak új vevőink, hanem régi vevőink is az elmúlt évek működési tapasztalatai 
és szerviz szolgáltatásuk tapasztalatai alapján ismét bennünket választott. 
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