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A Nypan Kft. a régió meghatározó lap-

szabászata, asztalosipari alapanyag és 

bútorkellék kereskedője. A cég 2018. no-

vember 9-én szakmai nap keretében ünne-

pelte 20 éves születésnapját. A nap folya-

mán előadásokra, bemutatókra került sor, 

beszállítók, kiállítók és ügyfelek kötetlenül 

beszélgethettek, szakmázhattak.

A Nypan Kft.-t 1998-ban alapította a Greenteam 

Kft. tulajdonosa, Dr. Alpár Tibor, mely cég 1995-

től a Jowat ragasztóanyagok nagykereskedel-

mét és faipari gépek forgalmazását helyezte 

előtérbe. 1998-ban a Falco Zrt. felajánlotta 

részükre, hogy átvehetik a cég diszkontját, ke-

reskedelmi részlegét, amely apropóján indult el 

a Nypan Kft. megalapítása. A tulajdonos céljai 

között mindig kiemelt helyen szerepeltek a jö-

vőt előkészítő fejlesztések, ezért a kereskedel-

mi tevékenység mellé a szolgáltatási vonalat is 

megindították az első gépek megvásárlásával 

és a termékpaletta bővítésével párhuzamosan. 

A Nypan Kft. jelenlegi tulajdonosa és egyben 

egyik ügyvezető igazgatója Alpár Dénes. A cég 

másik ügyvezető igazgatója Harkay Péter, a cég 

vezetője El-Suls Mária.

Családi tulajdonban lévő vállalkozásokban 

mindig is nagy hangsúlyt fektettek a folyama-

tos fejlődésre. A fejlesztéseknek és bővítések-

nek köszönhetően a Greenteam Kft. a Varasd 

utcában saját telephelyet épített, amelyet 

2001-ben birtokban vett. Itt állították be a 

termelésbe 2005-ben az első CNC berende-

zésüket. 2008-ban bővült a géppark nagytel-

jesítményű élzáró géppel, valamint táblafel-

osztó fűrészgépet telepítettek a CNC mellé, 

miközben a kereskedelmi részleg, a Nypan Kft. 

továbbra is a Kolozsvár utcában végezte tevé-

kenységét. Idővel azonban egyre nehezebbé 

vált a kettő telephely közötti áruszállítás és 

egyéb tevékenységek megoldása időveszte-

ség és terméksérülés nélkül. Ezáltal sürgetővé 

és szükségessé vált a Nypan Kft. Varasd utcába 

költözése. 2010-ben megépült a raktárépület 

és 2011-re lezajlott a költözés is.

A 2010-es évek beruházásainak célja a techni-

kai és műszaki felzárkózás volt, majd a piacve-

zetővé válás a régióban. A vállalkozás azóta is a 

töretlen fejlődés útján halad.

A szakmai napon elhangzott tulajdonosi és 

cégvezetői beszédek előrevetítették a Nypan 

Kft. elkövetkezendő esztendőkbeli terve-

it, melyek a piacvezető pozíció megőrzése 

mellett a dolgozók kényelmének javítása, a 

munkavégzés könnyítése, a termelékenység 

hatékonyságának növelése, valamint az ügy-

feleknek egy minden igényt kielégítő kínálat 

biztosítása.             (x)
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