30 éves a Csonka és Fiai Kft.
A két évszázados kézműves dinasztia – egy családi vállalkozás sikertörténete

1812-ben kelt Csonka János Mesterlevele, ami a Csonka család kézműves hagyományainak első
írásos dokumentuma. A család által öröklődött mesteri hagyományok, a munka tisztelete és a
minőség iránti elkötelezettség szimbóluma ez a dokumentum, ami a mai napig a Csonka család és
családi vállalkozás legfőbb hitvallása.
Csonka Tivadar (a későbbi cégalapító) 1967-ben fejezte be tanulmányait az MTA KUTESZ
(Magyar Tudományos Akadémia Kutatási Eszközöket Kivitelező Vállalata) üvegtechnikájában
üvegtechnikus szakán. A soproni Üveggyár vezetőjeként 1971-ben szerezte meg Üvegműves
Mesterlevelét.
A ma is sikeresen működő cég kezdete 1982-re vezethető vissza, amikor Csonka Tivadar
megalapította egyéni vállalkozását, a család Tóth Antal utcai garázsában. A kezdetekben
laboratóriumi üvegeszközöket, üveg díszműárut és karácsonyfadíszeket gyártó cég gyors
fejlődésnek indult, amely 1986-ban már 300m2-en 16 munkatárssal készítette a kézműves
termékeket.
A kiváló üvegáru, a határ közelsége, a tulajdonosok motiváltsága és termékeikbe vetett hite
következtében a termelés egyre nagyobb része került országhatárainkon kívül értékesítésre.
Ennek köszönhetően 1994-ben került kapcsolatba a cég a Schott Csoporttal, amely a világ vezető
műszaki üveggyártója, s lett a Schott-Rohrglas üvegcsöveinek magyarországi forgalmazója,
hamarosan a csoport egyik közismert szereplőjének a Jenaer Glas GmbH-nak beszállítója.
1997-ben a termelési kapacitás növelésének érdekében új telephelyet vásárolt, ahol immár közel
10.000 m2 területen 2.000 m2-es gyártó és raktárkapacitással rendelkezett.
A magyar kis-és középvállalkozásokra (KKV) jellemző „trend”-ekkel ellentétben 2005-ben nem a
nagy és erős multi szerezte meg a céget és piacait, hanem a Jenaer Glas GmbH gépeinek, formáinak
és technológiájának megvásárlásával és a Trendglas Jena márkanév megalakításával a kis magyar
KKV tudott a világpiacra lépni.
2006-ban alakult a családhoz tartozó Trendglas Jena GmbH, mely átvezette a céget egy magyar
családi vállalkozásból a világ 5 kontinensének 52 országába szállító nemzetközileg elismert
vállalkozássá. Ez évtől kezdődően vesz részt a cég a Frankfurtban megrendezett Ambiente
kiállításon - amely a világ legnagyobb szakmai (üvegipari) kiállítása - ahol közel 5.000 cég mutatja
be termékeit a világ minden tájáról érkező félmillió, a szakmában érintett üzletembere részére.
A „Trendglas Jena” termékei számos díjjal büszkélkedhetnek: a Magyar Kézműves Remek díjat 3
alkalommal (2009, 2010, 2012) is elnyerték és 2009-ben a német TeeGschwendner a Solo teáskanát
az év teáskannájának is választotta!
A kezdetek óta gyártott laboratóriumi üvegeszközökkel, melyek szintén a világ számos országában
kerülnek forgalmazásra, 2012-ben fog a cég először megjelenni a szintén Frankfurtban
megrendezendő Achema kiállításon, amely a világ legnagyobb laborkiállítása.

A széles termékpaletta:
 Csonkaglas® és Duran® laboratóriumi üvegeszközök
 Csonkaglas® műszaki üvegeszközök
 Duran® üvegcsövek
 Trendglas Jena® hőálló háztartási üvegeszközök
 Stölzle Lausitz® kristálypoharak
gyártása során is érvényesül a környezettudatos gondolkodásmód (technológiai fejlesztések,
veszélyes anyagok használatának minimalizálása, stb.), melynek kiteljesedését jelenti a cég által
fejlesztett és a tulajdonosok által szabadalmaztatott egyedi kialakítású napkollektor rendszer.
Néhány fontosabb adat:
 A gyártás jelenleg a 10.000 m2 területen fekvő közel 3.000 m2 beépített gyártó és
raktárkapacitással rendelkező üzemben folyik.
 A cégben jelenleg 52 fő állítja elő a termékeket
 A soproni székhely mellett a cégcsoport további három városban van jelen,
Marosvásárhely (RO), Jena (DE) és Budapest
 Az üzleti tevékenység mellett a cégcsoport a mecenatúra elkötelezett híve (Soproni Kórház,
Nyugat Magyarországi Egyetem, sport), melyet a Soproni Kereskedelmi és Iparkamara
2011-ben Mecénás Díjjal ismert el.
A minőség iránti elkötelezettség, a megbízhatóság, a környezettudatos gondolkodás és a szakmai
elhivatottság a záloga annak, hogy a cégcsoport fejlődése töretlen maradjon.
„2012-ben 30 évesek lettünk. Fiaink, László (vegyészmérnök) és Zoltán (üvegműves) viszik tovább
az általunk alapított céget, reméljük, hogy unokáink (László, Kata, Máté, Hanna) is megtalálják
helyüket e míves szakmában és anyagban.”
Csonka Tivadar és Csonka Tivadarné alapítók
„Üveget gyártani egy végtelen kereszt” - Dr. Otto Schott

