
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

VÁLLALATI PROFIL 

Rólunk 

Az Enartis 2003-ban alapított, elismert negyedik generációs családi 

vállalkozás, az Esseco Csoport tagja. Az Esseco Csoport már közel 

egy évszázada fejleszt és gyárt kiemelkedő minőségű, szervetlen 

kémiában illetve borászatban alkalmazható termékeket. 

Az Enartis, mint a borászati segédanyag-gyártó ipar egyik vezető, 

nemzetközi szereplője, számára kiemelten fontos a borászati 

eljárások folyamatos fejlesztése, az átfogó technikai támogatás, 

valamint az ügyfélszolgálat. 

Az Enartis büszke arra, hogy 50 ország több, mint 10.000 gyártójával 

áll kapcsolatban, mely páratlan innovációs hátteret és 

szakértelmet biztosít a borászoknak és borászatoknak boraik 

minőségének javításához, és a borászati eljárásaik fejlesztéséhez. 

Értékeink 

Küldetésünknek tekintjük, hogy borászati termékeinkkel és technikai 

támogatásunkkal világszerte biztosítsuk az innovációs hátteret és 

szakértelmet a borászatok számára, hatékonyságuk növelése és 

boraik minőségének javítása érdekében. A munkánk során 

tanúsított működési normák, a folyamatos kutatás- fejlesztés, 

ügyfeleink és értékesítőink kapcsolatrendszere, valamint 

alkalmazottaink egészsége és jóléte alapvető fontosságúak 

számunkra. 

Csapatunk 

Munkamódszerünk az öt kontinens borászataival történő 

együttműködés során megszerzett tudás és tapasztalat 

megosztásán alapul. Vállalati kultúránk alapja, hogy 

munkavállalóinkat is ügyfeleinkként kezeljük. 

Akkreditációink 

Annak érdekében, hogy termékeink állandó minőségét biztosítsuk, 

az alábbi szabványokat akkreditáltuk: ISO 14001 2015, ISO 9001 

2015, OHSAS 18001, FSSC 22000 tanúsítvány. A nemzeti és 

nemzetközi előírásoknak való megfelelés érdekében GMO mentes, 

állati eredet- és allergénmentes továbbá kóser nyilatkozatokat is 

tudunk biztosítani. 
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Tevékenységünk 

Cégünk a globális piacon az innovatív termékekre, a borok minőségének javítására összpontosít. 

Termékeink optimális hatékonyságot és költségmegtakarítást eredményeznek a borkészítési 

eljárások során. A mai napig több mint 300 speciális terméket, köztük élesztőt, tanninokat, 

enzimeket, fermentációs tápanyagokat, baktériumokat, stabilizátorokat és derítőszereket 

vezettünk be a piacra. 

Céljaink 

Jól mutatja elkötelezettségünket az alkalmazott kutatás és a fejlesztések terén, hogy a legújabb, 

innovatív termékek, megoldások kifejlesztése és a technikai támogatás évente több, mint 2 

millió euró értékű beruházást jelent. Ügyfeleink igényeinek kielégítése érdekében új termékeink 

megalkotásakor felhasználjuk csapatunk, több egyetem, és világszerte számos, velünk 

kapcsolatban álló borászat tapasztalatait is. 

Az évek során értékes együttműködéseket építettünk ki az olyan, jelentős borászati tradíciókkal 

rendelkező országok termelőivel, mint Olaszország, Spanyolország, Portugália, Ausztria, 

Magyarország, Szlovákia, USA, Argentína, Chile, Ausztrália, Új-Zéland és Dél-Afrika. 

 

 

 


