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Az Ikapapír Kft., a finn gyöker� Pyroll Ltd. 
leányvállalata, 2010 kezdete óta m�kö-
dik Magyarországon. A céget a szintén 
finn tulajdonú Ypap csoport birtokolta 
Oy Ikapaper Ab Ltd. alapította. Helyszínül 
a Budapest déli részén átfutó M0 autó-
pálya közelsége miatt is az ÁTI-Sziget Ipari 
Parkot választották, Szigetszentmiklós 
közelében. A térség új ívvágó kapacitásá-
nak indulásáról februári számunkban 
olvashattak. Azóta sok változás és fejlesz-
tés történt a dinamikusan fejl�d� cégnél: 
duplájára növekedett tárolókapacitásuk, 
beindult a flexónyomtatás, amivel félkész 
csomagolótermékeket gyártanak megren-
del�ik számára. Adminisztratív változás 
is történt: az Ikapapír Kft. 2011. október 
27. óta Pyroll Kft. néven m�ködik tovább, 
a finnországi Pyroll csoport tagjaként, 
annak hosszú távú stratégiájával össz-
hangban. A tevékenység, a kapcsolattar-
tó személyek, a hivatalos adatok nem 
változtak, az üzletmenet zavartalanul 
folytatódik tovább. Topa Dénest, 
a Pyroll Kft. kereskedelmi és termelési 
vezet�jét kérdeztük a cégcsoport magyar 
érdekeltségér�l. 

Az Ypap és Pyroll csoportok közös vállalkozá-
sa, a Pyrollsack révén és a tulajdonosi szerke-
zet átfedése miatt került sor 2011. év elején egy 
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akvizíció ra, melynek során a Pyroll felvásárolta 
az Ypap teljes portfólióját, így tovább er�södött 
a fi nn és a nemzetközi piacon.
A Pyroll három üzletága:
a csomagolóanyag-gyártás;
a papírkereskedelem;
az ívre vágási szolgáltatások.

Ez utóbbi üzletág része a magyar Pyroll Kft. is, 
mely magyarországi tevékenységében azoknak 
a cégeknek a támogatására koncentrál, amelyek 
papírral és kartonnal foglalkoznak. Els�dleges 
szolgáltatásunk papírtekercsek ívre vágása. Meg-
lehet�sen nagy raktári kapacitással is rendelke-
zünk, ami a megrendel�knél jelentkez� logisz-
tikai igények kiszolgálására is alkalmassá teszi a 
céget.

Tények, számok
Jelen pillanatban egy ívre vágó géppel napi 20 
tonna papír feldolgozása történik. Papírok és 
kartonok széles skáláját tudjuk feldolgozni – 
135 g/m2-t�l akár a 400 g/m2-es kartonokig. 
Az ívek mérete 340 × 550 mm-t�l 1600 × 2000 mm-
ig terjedhet. Ívre vágási kapacitásunkat raktá-
rozási szolgáltatásainkkal kombinálva nagyon 
rövid szállítási id�ket vagyunk képesek ajánlani.

Milyen technikai adottságok teszik 
különlegessé a Pyroll Kft.-t?
Egyik el�nyünk, hogy sokféle dudaméretet tu-
dunk használni, a 76 mm-t�l a 300 mm-ig öt lép-
cs� van, és a tekercsátmér� maximálisan 1500 
mm lehet, ami jelenleg egyedülálló ezen a pia-
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con; a legnagyobb tekercssúly 2760 kg volt, amit 
eddig használtunk, de 3,5 tonnás targoncánk 
van, így gond nélkül mozgatjuk a legnagyobb te-
kercseket is.

Milyen szolgáltatást kapnak a partner-
nyomdák?
A nyomdák által rendelt tekercsekben kiszerelt 
papírt betárolja a cég, és azt a nyomda által kért 
ütemezésben ívesíti. Az ívesítés költségszámítá-
sának alapja a vágott nettó ívméret, az ívek szá-
mának és a papír négyzetméter-tömegének szor-
zata, ami tartalmazza a csomagolás költségét. 
A raklapot többnyire visszaküldik a nyomdák, 
mivel nem szabványos méret�, más célra nem 
alkalmas, a vágott papírméretnek megfelel� 
raklapokat gyártunk, és szeretjük is visszakap-
ni, amit újra felhasználhatunk. Az ívre vágott 
papírok rizsmázására még nem jelentkezett 
számottev� hazai érdekl�dés, de amint erre 
igény mutatkozik, ez az opció is rövid id� alatt 
megvalósítható.

A válság második hullámát is álljátok?
A 2010 elején tervezett számokat többé-kevésbé 
teljesítettük, a gazdasági körülményekhez ké-
pest sikerrel. Több berendezéssel is b�vült gép-
parkunk, többek között vásároltunk a Kemény-
fém születésnapi rendezvényén egy egyenes 
vágógépet palettára rakóval, ami az íves papírok 
továbbfeldolgozását is lehet�vé teszi számunkra.

Októbert�l két m�szakban megy a termelés, és 
jöv�re a harmadik m�szak beindítását tervezzük. 

Igyekszünk 24–48 órás átfutási id�ket tartani.

Pontosan ki is a célcsoport, akinek 
szolgáltattok?
Els� körben a környékbeli nyomdákkal és papír-
feldolgozókkal kerültünk kapcsolatba, de az 
ország távolabbi pontjain, s�t a határon túli 
magyarlakta területeken is egyre több partne-
ri kapcsolatunk alakult ki.

Idén �szt�l fl exó nyomókapacitással is ren-
delkezünk, ami már üzemszer�en termel, papír- 
alapú el�nyomott csomagolóanyagot gyárt, és 
3-4 színes vonalas grafi kák nyomtatására al-
kalmas. Egyel�re le-  és feltekercsel� m�vel van 
ellátva a berendezés, de van helyünk b�vülni. 

Egy átlagos nyomda partner lehet?
F� célcsoportunk azok a kartonfelhasználó 
nyomdák, akik csomagolóanyag-gyártással is 

foglalkoznak. Ezer ívet is ívesítettünk már, de 
digitális nyomdák részére gyakran ívesítünk 
tekercspapírt a nagyformátumban nyomtató 
síkágyas tintasugaras berendezéseik számára. 
Jelentkeztek már nálunk tekercsben kiszerelt 
öntapadós és más speciális anyagok ívesítésé-
nek igényével is. Ezekkel a kísérletekkel új pia-
ci lehet�ségeket igyekszünk megnyerni ma-
gunknak. 

Mi a névváltozás üzenete a cégcsoporthoz 
való szoros köt�désen túl?
A cégnévmódosítással az is egyértelm�vé válik 
mindenki számára, hogy nem foglalkozunk 
papírkereskedelemmel, csak -feldolgozással. 
Mi abban az üzletágban vagyunk érintettek, 
ami a csomagolóanyag-gyártók számára szol-
gáltat. A Pyroll a papírikereskedelmi tevékeny-
séget  az Igepa közrem�ködésével látja el Magyar-
országon is, ezért ezzel a tevékenységgel mi 
nem is szándékozunk foglalkozni. 

Mi fontos számotokra, és mi az, 
ami egyáltalán nem?
A papír, mint nyomathordozó népszer�ségét mi 
is er�síteni kívánjuk, környezetbarát volta miatt is. 
Legfontosabb a számunkra, hogy kézzelfogható 
el�nyt adó szolgáltatást nyújtsunk a nyomda-
iparnak. Nem gondolom, hogy mi vagyunk a 
legolcsóbbak a piacon, és azt sem tartom való-
szín�nek, hogy belemennénk egy árversenybe. 
Bár fi nn tulajdonú a vállalat, Magyarországon 
bejegyzett, magyar dolgozókkal termel� és ma-
gyar nyomdák számára szállító cég vagyunk. 
A tulajdonos nem viszi ki a megtermelt nyere-
séget, hanem visszaforgatja újabb fejlesztésekbe, 
amivel egyre több hazai alvállalkozónak is mun-
kát adunk.


