


Rólunk

• 100%-ban magyar tulajdonú vállalat

• 30 éves szakmai tapasztalat

• Piacvezető

• 8900 m2 alapterület

• 1000 m2 üzemi terület



Horváth Fólia Kft. 
számokban

• Évi 2400 tonna gyártó kapacitás

• Több mint 30 munkavállaló

• Havi 500.000 ládabélelő zsák

• Havi 180 tonna Coex fólia gyártás

• Havi 5 millió táska



Büszkék vagyunk

• 30 éves szakmai tapasztalat

• Fejlesztő csapat

• BRC tanúsítvány

• ISO 9001:2015

• ISO 14001:2015

• TÜV Austria – 2110

• AAA tanúsítvány



Termékeink
Végfelhasználók 

számára:

• PE alapú tasakok, táskák és
szemeteszsákok

• BIO alapú tasakok táskák és
szemeteszsákok



Termékeink 
Vállalatok számára:

• Flexibilis csomagolóanyagok egyedi igények
szerint

• Tömlő, féltömlő, síkfólia

• Zsugorfólia

• Stretch – fólia

• Egyedi fejlesztések extrém igényekre



Termékeink
Vállalatok számára: 

• Ládabélelők

• Zsákok

• Élelmiszeripari fóliák

• Egyedi komplex csomagolási fejlesztések

• Extrém mechanikai tulajdonságok (pl. 
szúrásállóság)



Termékeink
Vállalatok számára:
• PE kesztyűk, kötények

• Ipari belső felhasználású termékek



BIO megoldásaink



Mit jelent az, hogy bio táska, 
tasak vagy bevásárló szatyor?

• Az alapanyag amiből
dolgozunk: növényi, megújuló
forrásból származó alapanyag
speciális, erre szakosodott
granulátum gyártótól ( Pl.: 
kukoricakeményítő, 
burgonyakeményítő, PLA vagy
PBAT, stb.)

• Az alapanyag és a gyártott
termék IS bevizsgált TÜV 
Austria által ( OK compost 
HOME, OK compost 
INDUSTRIAL)



• Ha lebomló egy biopolimer olyan természetes molekulákra 
bomlik le, amely megtalálható a természetben, a környezet 
számára SEMLEGES.

• Ha komposztálható egy biopolimer olyan természetes 
molekulákra bomlik le, amely HASZNOS anyagként kerül 
vissza a környezetbe.

Lebomló és/vagy komposztálható?

TÜV Austria vizsgálja és minősíti a termék lebonthatóságát/komposztálhatóságát.

Ez a legmagasabb szintű garancia a vásárlónak, hogy milyen a termék anyag összetétele.

Lebomló polimerek

Komposztálható 
polimerek



Bomlási folyamat
0.nap 7.nap 11.nap

23.nap 28.nap 49.nap

60.nap TESZT VÉGE 

EREDMÉNY: 100% LEBOMLÁS 



Tárolási és gyártási kritériumokban kollégáink állnak rendelkezésére



Tulajdonságok összehasonlítása
Nagyon FONTOS! A BIO anyagok elsősorban PE kiváltására alkalmasak

PE termékek BIO termékek
Színtelen, átlátszó, víztiszta Fehéres, opálos
Szagtalan Popcorn illat jellemző

Nem veszi át a tárolt termék az illatot. Tesztelve!
Rugalmas, nyújtható, kereszt és hossz 
irányba

Nagyon rugalmas, hossz irányba sokkal tovább nyújtható, 
keresztbe kevésbé a PE-hez képest.

Gyártható 12 my vastagság alatt
Nem gyártható 12 my vastagság alatt, nem kap minőséget 
a termék

Alkalmas élelmiszer elsődleges 
csomagolására

Alkalmas élelmiszer elsődlege csomagolására (külön 
bevizsgálás szükséges)
BIO termékek alkalmasa OK compost HOME esetén

Növeli a friss élelmiszer eltarthatóságát Ellentmond az eltarthatóságnak
BIO alapanyag: folyamatosan köti a nedvességet a 
lebomláshoz



Törvényi háttér

EU országok

• Olaszország: 100 my vastagság alatt kizárólag BIO alapú táskák, 
tasakok engedélyezettek

• Románia: 2018-óta a BIO tasakok és táskák mentesülnek a 
magas környezetvédelmi adók alól

• Ausztria: 2020-tól betiltotta a PE tasakok és táskák forgalmát, 
csak TÜV certifikált termék lehet forgalomban. Türelmi idő 
2020.12.31.



Törvényi háttér

Magyarország (megszavazott szabályozás) 2021.07.01-től
• 15 my alatti áruházi tasakok, ingvállas tasakok termékdíja a jelenlegi 57 Ft/kg 

helyett 1900 Ft/kg-ra változik. Ez minden eladótéri PE termékre vonatkozik.

• 15my és 50 my termékvastagság között a PE termékek betiltásra kerülnek. 
Alternatív megoldások: vászon, papír, OK compost HOME/OK compost
INDUSTRIAL tanúsítással biopolimer alapú, komposztálható táskák

• 2021.07.01-től a BIO alapú termékek is díjkötelessé válnak (500 Ft/kg)

• Áruházi polcon lévő, előre csomagolt uzsonnás tasakok, fagyasztós tasakok 
termékdíja nem változik (57Ft/kg)

• Szemeteszsákok termékdíja nem változik (57Ft/kg)



Köszönjük a 
figyelmet!
• Harangozó Róbert

• Kereskedelmi vezető

• Horváth Fólia Kft.

• Iroda: 9400 Sopron, Somfalvi u.8.

• Tel.: +36 99 513 444

• Fax: +36 99 513 440

• Mobil: +36-30/ 769-0312

• Email: h.robert@horvathfolia.hu

• Web: www.horvathfolia.hu


