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A „ROLLEXCO” Tűzvédelmi és Biztonságtechnikai Zrt. (4100 Berettyóújfalu, 
Széchenyi u. 65.)  az Új Széchenyi Terv, Észak – Alföldi Operatív Program 
keretén belül meghirdetett „Telephely fejlesztés„ tárgyú pályázat keretében 
az ÉAOP-1.1.1/D-12-2013-0073 azonosító számú, „”ROLLEXCO” Zrt. Üzleti 
környezetének fejlesztése” elnevezésű projekt keretében üzemcsarnok 
lapostető szigetelést, szociális épület lapostető szigetelést és  
eszközbeszerzést  valósított meg.  

A „ROLLEXCO” Tűzvédelmi és Biztonságtechnikai Zrt. 1998. június 10-én alakult, fő profilja: 
Tűzoltó készülék gyártása és forgalmazása. A vállalkozás a magyarországi tűzoltó készülékgyártás 
és forgalmazás meghatározó szereplője. A „ROLLEXCO” Zrt. olyan európai normás (MSZ EN-3) 
tűzoltó készülékeket gyárt ( 1, 2, 4, 6, 9, 12, és 50 kg-os porral oltók, valamint CO2 -val oltók), 
amelyek rendelkeznek európai (CE) és tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvánnyal, forgalomba 
hozatali engedéllyel és villamos szakhatósági hozzájárulással, amely szerint a tűzoltó készülékek 
feszültség alatti (max. 60.000 Volt) villamos berendezések tüzének oltására is megfelelőek. A 
gyártási folyamat a berettyóújfalui telephelyen működő üzemében történik, ahol a teljes termelési 
vertikum rendelkezésre áll.  A „ROLLEXCO” Zrt. által gyártott tűzoltó készülékek javítása és 
szervizelése országos márkaszerviz-hálózaton keresztül történik, amelyet jelenleg 105 szerződéses 
javító vállalkozás alkot. A cég gyártókapacitása a fő profilok mellett természetesen - igény szerint a 
gyár saját fejlesztői gárdájával - a vevői igényeknek megfelelő termékek előállítására is alkalmas. A 
cég megszerezte a NATO beszállításra alkalmas minősítést is.

A megvalósított projekt szakmai tartalma két beruházási elemet tartalmazott:

 - épület felújítás: a „ROLLEXCO” Zrt. 4100 Berettyóújfalu Széchenyi u. 65. sz. alatt ( Hrsz: 013) 
Berettyóújfalu Ipari Park területén található üzemcsarnok tetőszigetelésének felújítása 4928 nm –
en, valamint a kapcsolódó szociális épület rész tetőszigetelés felújítása 465 nm-en, 
- eszközbeszerzés: a berettyóújfalui telephelyen a poroltó készülékek (műanyag porpisztoly) 
gyártásához szükséges műanyag fröccs szerszám sorozat beszerzése. Az eszközbeszerzés 6 
speciális kiképzésű elem beszerzését tartalmazta. 
Összességében a beruházás eredményeként jelentősen bővült a „ROLLEXCO” Zrt. 
tőkeellátottsága, a telephelyfejlesztéssel járó műszaki színvonal emelése révén a hosszú távú 
versenyképessége, mely lehetővé teszi a foglalkoztatottság megtartását és javítását a KKV-k 
szerepének növelését régiós szinten. 
A „ROLLEXCO” Zrt.  ÉAOP-1.1.1./D-12-2013-0073 azonosítószámú projekt keretében 30,02 % 
saját erő biztosításával,  69,98 %-os mértékű, Negyvenmillió - hatvanezer forint vissza nem 
terítendő támogatást nyert.
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Széchenyi u. 65.
E-mail: rollexco@t-online.hu
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