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Nasza misja
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„Więcej z drewna”.

Prasa ContiRoll:
Kluczowy element każdej
fabryki EGGER do produkcji
płyt surowych. Przedstawione
tutaj urządzenie
w Hexham (Wielka Brytania)
ma 48,5 m długości i 2,6 m
szerokości. Jest w użyciu
przez całą dobę.

Ta idea zainspirowała Fritza Eggera seniora do
tego, aby w 1961 roku otworzyć pierwszy zakład
produkcji płyt wiórowych w miejscowości St.
Johann in Tirol i w ten sposób położyć kamień
milowy pod sukces Grupy EGGER. A jak wygląda
firma dziś? Ściśle biorąc, jest to łącznie 20
zakładów w 10 krajach zatrudniających ponad 10
000 pracowników.

Jest to dumny wynik wizji z Austrii, która każdego
dnia napędza nas w firmie EGGER i zobowiązuje
do nieustannego, dalszego rozwoju Grupy, aby
w ten sposób tworzyć nowe perspektywy dla
naszych klientów, partnerów i pracowników.

Powrót do korzeni:
Prowadzimy własny tartak
w całkowicie zintegrowanej
lokalizacji w Brilonie (DE).
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Dlaczego nasze produkty są
takie różnorodne?
Ponieważ różnorodni są nasi
klienci.

Przemysł meblarski

Handel/produkcja/
architektura

DIY

Nasi klienci z przemysłu meblarskiego
otrzymują od nas odpowiednie materiały
i usługi w celu zaspokojenia konkretnych
wymagań klienta. Dzięki zastosowaniu
innowacyjnych materiałów i struktur
powierzchni kształtujemy trendy
i wyznaczamy kierunki.

Dla profesjonalnych projektantów,
architektów i stolarzy mamy specjalnie
dostosowany asortyment. Za
pośrednictwem szeroko rozbudowanej
sieci partnerów handlowych można
zamówić każdy produkt w niewielkiej
ilości.

Majsterkowicze ceniący jakość mogą
skorzystać z naszej oferty DIY,
w którą zaopatrujemy znane
międzynarodowe sklepy z materiałami
budowlanymi. Oferta obejmuje przede
wszystkim nasze podłogi, jak również
OSB i tarcicę.

Wszystkie wymienione i przedstawione dekory są imitacjami.

Świat firmy EGGER
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Zaawansowana technologia:
Używana przez nas od 2013
roku prasa krótkotaktowa
w St. Johann w Tyrolu
(Austria) jest pierwszym tego
typu urządzeniem i służy
do wytłaczania powierzchni
o głębokich strukturach,
dwustronnych powierzchni
synchronicznych, płyt
kompaktowych oraz cienkich
płyt laminowanych.

Dostarczamy kompletne rozwiązania w zakresie
produkcji mebli, aranżacji wnętrz, budownictwa
opartego na konstrukcjach drewnianych,
jak również podłóg. Różnorodność nie ma
żadnych granic. Nieustannie pracujemy nad
udoskonalaniem portfolio naszych produktów.

Poza regularnym rozwojem w zakresie nowych
dekorów i powierzchni zgodnych z trendami,
naszym celem jest również przyspieszanie
innowacji technologicznych, aby dzięki nim móc
stale ulepszać nasze produkty, upraszczać pracę
i rozwijać się w zrównoważony sposób.
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Meble i aranżacja wnętrz,
produkty budowlane i podłogi:
Triada, którą codziennie
harmonizujemy.
Życie i praca z drewnem to nasze powołanie. Pod
wspólną marką EGGER łączymy szeroki zakres
produktów, który ma zastosowanie w wielu
dziedzinach życia prywatnego i publicznego.
Ciągły rozwój, uszlachetnianie dekorów
i powierzchni wyznacza trendy w zakresie

Meble i aranżacja wnętrz
Materiały zgodne z obowiązującymi trendami
i wyjątkowe dekory do aranżacji wnętrz. Dla
producentów mebli i stolarzy oferujemy płyty
surowe, cienkie płyty wiórowe, płyty MDF,
płyty HDF, cienkie płyty MDF, płyty do lekkich
konstrukcji, płyty wiórowe melaminowane,
laminaty, gotowe elementy meblowe, blaty
robocze, fronty, parapety, płyty pokryte
laminatem, płyty kompaktowe i obrzeża.

Wystawa w niemieckim pawilonie
podczas Expo 2015 w Mediolanie
(Włochy):
Na potrzeby „Ogrodu pomysłów”
wykorzystano łącznie cztery
kilometry płyt do cienkich
konstrukcji EGGER Eurolight.
W pozostałych wnętrzach
pawilonów EXPO wykorzystano
również produkty firmy EGGER.

Wszystkie wymienione i przedstawione dekory są imitacjami.

wzornictwa. Innowacje technologiczne ułatwiają
użycie naszych produktów i nieustannie
optymalizują ich właściwości. Dokładamy
wszelkich starań, aby ułatwić pracę naszym
klientom.

Świat firmy EGGER

Produkty budowlane
Każdy, kto chce budować ekologicznie z drewna,
znajdzie u nas szeroką ofertę płyt OSB, płyt
OSB z pióro-wpustem, paroprzepuszczalnych
i odpornych na wilgoć płyt DHF oraz tarcicy.
Dzięki stosowaniu przyjaznych dla środowiska
materiałów w konstrukcjach drewnianych,
tworzymy również doskonałe, wysokogatunkowe
rozwiązania indywidualne dla wymagających
i nietypowych projektów, które można szybko
zrealizować.
Hala montażowa samolotów
Pilatus AG, Stans
(Szwajcaria):
Z drewna — dla naszego
środowiska. Budownictwo
drewniane staje się coraz
większą konkurencją dla stali
i betonu. Zbudowane przez
firmę EGGER: 25 000 m2 OSB
4 TOP i 3500 m2 DHF.

Podłogi
Z naszymi podłogami robi się naprawdę
przytulnie. Dzięki różnorodności dekorów
i trzem wyspecjalizowanym typom produktów,
designerskiej podłodze GreenTec, podłodze
Comfort i laminowanej, podłogi EGGER oferują
idealną okładzinę podłogową spełniającą
najróżniejsze wymagania w przestrzeniach
publicznych i prywatnych

Dla każdej wielkości
pomieszczenia i obiektu, dla
każdego obciążenia i wyglądu
istnieje odpowiednia okładzina
podłogowa. Uniwersalna
klasyczna podłoga laminowana
jest trwała, łatwa w czyszczeniu
i może być stosowana
uniwersalnie.
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Świat firmy EGGER

Meble i aranżacja wnętrz

Dbamy jednocześnie
o wygląd zewnętrzny
i wartości wewnętrzne.
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Wymagania dotyczące aranżacji pomieszczeń
mieszkalnych i obiektów komercyjnych stają się coraz
wyższe. Aby sprostać wymaganiom klientów oferujemy
produkty wysokiej jakości, wyróżniające się wyszukanym
wzornictwem oraz łatwym montażem.

Zdjęcie po lewej stronie:
Wraz z kategorią produktów
płyty lakierowane
PerfectSense oferujemy
powierzchnie Highgloss
i matowe w jakości Premium.
Uszlachetnione powierzchnie
nadają wnętrzu ekskluzywny
i stylowy wygląd.

Wspólnie osiągniemy więcej:
dzięki rozbudowanej ofercie
serwisowej firma EGGER
ułatwia swoim klientom
doradztwo.

Wszystkie wymienione i przedstawione dekory są imitacjami.

Jak powstają trendy?
Poprzez wprowadzanie ich.

16

Innowacje potrzebują miejsca. Raz w roku,
podczas EGGERZUM, prezentujemy klientom
przemysłowym, nasze nowości w zakresie
dekorów, innowacje technologiczne, co wpływa
znacząco na rozwój wzornictwa.

— ponieważ zaopatrujemy niemal wszystkich
znanych producentów mebli, nasze produkty
znajdują się w niemal każdym domu i w wielu
hotelach, sklepach oraz budynkach użyteczności
publicznej.

W ten sposób kreujemy nowe pomysły na
aranżację wnętrz, które następnie mają
zastosowanie w pomieszczeniach mieszkalnych
i publicznych. Nasze materiały są niemal wszędzie

Design nie jest dla nas tylko kwestią wyglądu,
lecz również kwestią ekonomiczności
i funkcjonalności. Dlatego wyznaczane przez nas
trendy są unikatowe. Wyróżnia je trwałość.

arte Hotel, Salzburg (AT):
Czarne powierzchnie
PerfectSense Matt nadają
pomieszczeniom w tym
hotelu elegancki wygląd.

Wszystkie wymienione i przedstawione dekory są imitacjami.

Świat firmy EGGER
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Kolekcja materiałów dekoracyjnych EGGER
łączy bogactwo dekorów, autentyczne struktury
powierzchni, poszerzony asortyment produktów
oraz inteligentne usługi. Dzięki temu możemy
zaoferować projektantom i producentom mebli
niezliczone możliwości połączeń. Na płytach
nośnych firmy EGGER można zastosować
różnorodne dekory z kolekcji i połączyć je
z odpowiednimi obrzeżami. Kolekcja materiałów
dekoracyjnych firmy EGGER to nasza odpowiedź na
potrzeby klientów: te dzisiejsze i te jutrzejsze.

→

Rocznie produkujemy ponad 1 mld metrów bieżących obrzeży.

Można by opleść nimi Ziemię 26 razy.

Dekory firmy EGGER
zapewniają tej kuchni
naturalność i elegancję.

Świat firmy EGGER

Produkty budowlane

W czym tkwi sukces projektów
budowlanych? Duże doświadczenie.
Inwestorzy budowlani doceniają zalety drewna pod
względem estetyki, wysokiej trwałości i możliwości jego
szerokiego zastosowania.
Produkty budowlane firmy EGGER mają coś jeszcze:
dzięki szerokiemu asortymentowi produktów
umożliwiają indywidualne rozwiązania w najwyższej
jakości.

Zdjęcie po lewej stronie:
Wielkoformatowe płyty OSB
4 TOP firmy EGGER są często
używane w prefabrykowanych
elementach ścian, sufitów
i dachów.

Poza szerokim asortymentem
produktów oferujemy
projektantom i wykonawcom
również bogaty wachlarz
usług, takich jak infolinia
z wsparciem w zakresie
technologii zastosowań
i cyfrowa pomoc
w planowaniu.
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Płyty OSB 4 TOP
EGGER OSB 4 TOP: płyta z potwierdzoną jakością
drewna. Dzięki optymalnym właściwościom
statycznym i fizyczno-budowlanym zgodnie
z właściwościami użytkowymi CE płyty sprawdzają
się zarówno w drewnianych konstrukcjach
inżynierskich oraz jako podkłady pod pokrycia
dachowe. Ponadto asymetryczny, stożkowy
profil pióro-wpust gwarantuje dokładne i szybkie
układanie.

Płyty DHF
EGGER DHF to otwarta na dyfuzję, odporna na
wilgoć płyta z włókien drzewnych, stosowana
w budownictwie do zewnętrznego pokrycia dachu
i ścian. Jest szczelna i dzięki profilowi pióro-wpust
również wiatroodporna i odprowadzająca wodę.
Dzięki nadrukowanemu rastrowi gwoździa płyta
DHF jest szczególnie łatwa do układania.

Tarcica
Tarcica EGGER jest dostępna w postaci świeżej,
suszonej technicznie lub struganej. Sortowanie
wizualne i maszynowe według kryteriów wyglądu
i wytrzymałości spełnia najwyższe wymagania
(na zdjęciu sortowana maszynowo łata dachowa
z certyfikatem CE). Dzięki surowym kontrolom
zewnętrznym i wewnętrznym nasze produkty to
gwarancja najwyższej jakości w każdym czasie.

Świat firmy EGGER
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Siedziba główna w St. Johann
in Tirol (AT) w fazie budowy:
Budynek administracyjny
wykonany z własnych
materiałów jest miejscem
pracy dla ponad 250
pracowników.

Z naszego drewna można
budować. My też to zrobiliśmy.
Pod produktami budowlanymi EGGER rozumiemy
wszystkie działania związane z konstrukcjami
drewnianymi. Jesteśmy nie tylko dostawcą, lecz
również partnerem rozwiązującym problemy.
Materiały drewnopochodne i produkty z litego
drewna firmy EGGER są praktyczne, wydajne
i niezawodne — zarówno do drewnianych
konstrukcji inżynierskich, budowy domów
z drewna, przebudowy wnętrz, jak również do
remontów i renowacji.

→

To, co oferujemy naszym klientom, sami
również wykorzystujemy. Na początku 2014 roku
w siedzibie grupy EGGER w St. Johann w Tyrolu
(Austria) miało miejsce wbicie szpadla pod
budowę nowego budynku administracyjnego.
Podobnie jak w przypadku budynku biurowego
w miejscowości Radauti (Rumunia), TechCenter
w Unterradlberg (Austria) i forum w Brilon
(Niemcy), także tutaj postawiliśmy na
wykorzystanie głównie materiałów własnej
produkcji.

Do budowy siedziby firmy EGGER wykorzystano 3115 m3 drewna.

Ilość, która w ciągu zaledwie 14 minut znów wyrośnie w niemieckich lasach.

Świat firmy EGGER

Podłogi

Co jest podstawą pięknego
mieszkania i pracy? Nasze
podłogi.
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Naszym celem jest to, aby ludzie czuli się dobrze
w swoim domu. Dzięki naszym podłogom jest to możliwe.
Nasze podłogi wyróżniają się innowacyjnym designem,
różnorodnymi formatami i strukturami oraz są łatwe
w montażu i pielęgnacji.

Zdjęcie po lewej stronie:
System układania CLIC it! jest
łatwy, szybki i bezpieczny
w użyciu.

Szeroki wybór dekorów,
innowacje technologiczne
i rozbudowana oferta
serwisowa wyróżnia kolekcję
podłóg firmy EGGER.

Wszystkie wymienione i przedstawione dekory są imitacjami.
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Nie bój się wody:
Podłogi EGGER w technologii
Aqua+ są szczególnie
odporne na wilgoć i stanowią
idealne rozwiązanie dla
pomieszczeń narażonych na
wilgoć.

Podłogi o idealnym wyglądzie.
Jako dostawca kompletnych, innowacyjnych
rozwiązań w zakresie podłóg oferujemy szeroki
wybór paneli podłogowych dla architektów,
montażystów podłóg, dekoratorów wnętrz
i majsterkowiczów. Bez względu na to, czy jest
to styl naturalny, ekstrawagancki, klasyczny,
nowoczesny czy vintage. Nasze różnorodne
dekory i innowacyjne powierzchnie to idealne
rozwiązanie dla każdego zastosowania.

na uderzenia i ścieranie oraz łatwa w czyszczeniu.
Podłogi EGGER Comfort łączą w sobie właściwości
warstwy korkowej z funkcjonalnością podłóg
laminowanych. Idealnym rozwiązaniem do
wszystkich pomieszczeń, w których podłoga musi
wiele wytrzymać, jest podłoga EGGER Design
GreenTec: wytrzymałe i wodoodporne, te okładziny
podłogowe są idealnym wyborem do zastosowań
komercyjnych, takich jak hotele i sklepy.

Produkujemy trzy rodzaje podłóg: podłogi
laminowane, podłogi Comfort oraz podłogi Design
GreenTec. Podłoga laminowana firmy EGGER nie
tylko dobrze wygląda, lecz jest również odporna

CLIC it! System montażu ułatwia pracę i dba
o to, żeby nasze podłogi w miejscach łączenia
zapewniały jeszcze większą stabilność chodzenia.

Wszystkie wymienione i przedstawione dekory są imitacjami.

Świat firmy EGGER

Jeśli chodzi o redukcję poziomu hałasu i wysoki
komfort użytkowania w pomieszczeniach
mieszkalnych, idealnie nadaje się do tego podłoga
EGGER Comfort. Dzięki obu zintegrowanym
warstwom korkowym jest ona ciepła, miękka
i cicha.

→
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Modne dekory i wytrzymałe powierzchnie
nadają naszej podłodze Comfort trwałe piękno
i żywotność. Dzięki wykorzystaniu odnawialnych
surowców drewna i warstwy korkowej jest
szczególnie wartościowa pod kątem ekologii.

EGGER ma możliwość produkcji 80 mln m2 podłóg rocznie —

można by ułożyć je w 3,6 mln przeciętnych salonów o średniej wielkości 22 m2.

Modny design
z przekonującymi
właściwościami produktu.
Podłoga EGGER Comfort
jest nie tylko ciepła,
miękka i cicha, lecz również
ekologiczna.

Informacje o produktach
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Więcej niż produkty
dla meblarstwa
i wyposażenia wnętrz.
Jak mówiesz nasze Motto "More from Wood", czyli "Więcej
z drewna", poza produktami dla branży meblarskiej
i wyposażenia wnętrz, w naszym asortymencie mamy
również podłogi i konstrukcje drewniane.

Zdjęcie po prawej stronie:
Połączenie kolorów,
materiałów i powierzchni
daje miejsce na kreatywność
i indywidualność. Wraz
z „Interior Match” firma
EGGER przedstawia
możliwe aranżacje wnętrz
w połączeniu z meblami
i podłogami. Wybór dekorów
łączy dekory z kolekcji dwóch
obszarów produktowych.

Wszystkie wymienione i przedstawione dekory są imitacjami.

Meble i aranżacja wnętrz

Płyty Eurodekor®

Płyty lakierowane
PerfectSense®

Laminaty

Obrzeża

Blaty robocze

Laminaty kompaktowe

Akcesoria do blatów roboczych

Eurodekor® MDF

Płyty Eurolight®

Płyty surowe Eurolight®

Wnękowe ścianki tylne

Płyty pokryte laminatem

Eurospan®
Płyty wiórowe surowe

Płyty MDF

Cienkie płyty wiórowe

Cienkie płyty MDF

Gotowe elementy meblowe

Cienkie lakierowane płyty MDF

Świat firmy EGGER

Wyroby
budowlane

Podłogi
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Tarcica
świeża, suszona, heblowana

OSB
proste krawędzie

Podłoga laminowana

OSB
pióro-wpust

Ergo Board (płyta dachowa)

Podłoga Comfort

Płyty DHF
Paroprzepuszczalna płyta

Płyty wiórowe pióro-wpust Eurospan®

Podłoga Design GreenTec

Peel Clean Xtra

EGGER Protect

Listwy cokołowe
pasujące do każdego wzoru podłogi

Jesteśmy
EGGER.
Historia
Nasza filozofia
Przedsiębiorstwo rodzinne
o szczególnym charakterze
Nasi pracownicy

s. 32
s. 36
s. 38
s. 40

Historia

„Drewno jest zbyt
cenne, żeby je po
prostu marnować!”
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Fritz Egger senior, † 1982

Fritz Egger Senior, założyciel
firmy EGGER. Człowiek, który
konsekwentnie szedł swoją
drogą.

Jesteśmy EGGER
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Cofnijmy się do roku 1961. Fritz Egger senior
z powodzeniem prowadzi przedsiębiorstwo
rodziny Egger w St. Johann, składające się
z gospodarstwa rolnego Brunnhof i z tartaku. Jego
wuj Edi kieruje jednocześnie przedsiębiorstwem
w Kufstein: tradycyjnym browarem, hotelem,
kinem oraz dwoma restauracjami.
Oba interesy są prowadzone z sukcesem. Tartak
jest jednym z najnowocześniejszym w Tyrolu. Fritz

→

Egger Senior jako czujny obserwator nie widzi
przyszłości firmy EGGER tylko w tartaku. Decyduje
się na nowy krok i założenie pierwszego zakładu
produkcji płyt wiórowych pod marką EGGER. Ta
droga nie jest łatwa. Kiedy kilka miesięcy później,
pomimo wszelkich przeszkód, został otwarty
zakład produkcji płyt wiórowych, Fritz Egger senior
dowiódł: Kiedy posiada się dobre chęci, to uda się
otworzyć nawet fabrykę.

W roku 1962 w zakładzie produkcyjnym w St. Johann in Tirol wytwarzano 30 m3

płyt wiórowych dziennie. Dzisiaj 20 naszych zakładów produkcyjnych EGGER

wytwarza tę ilość materiałów drewnopochodnych w czasie krótszym niż 2 minuty.

Początek: Pierwszy zakład
produkcji płyt wiórowych
firmy EGGER powstał w St.
Johann w Tyrolu w roku 1961.

Rambervillers (Francja)

1994
1995

Szuja (Rosja)

Wismar (Niemcy)
Marienmünster (Niemcy)

1989
1990

Barony (Wielka Brytania)

Bünde (Niemcy)
Rion des Landes (Francja)

Hexham (Wielka Brytania)

1984
Bevern (Niemcy)

Unterradlberg (AT)

1970
Brilon (DE)

Wörgl (AT)

1966
Gifhorn (Niemcy)

St. Johann (AT)

1961
1999
2005
1998 2000

Jesteśmy EGGER

Kamienie milowe:
1961
Założenie firmy przez Fritza Egger sen. w St. Johann
w Tyrolu (Austria)
1966
Przejęcie zakładu produkcji płyt pilśniowych w Wörgl
(Austria)
1970
Uruchomienie zakładu produkcji płyt wiórowych
w Unterradlbergu (Austria)
1982
Bracia Michael, Fritz jun. i Edmund Egger przejmują
kierownictwo
1984
Pierwszy międzynarodowy zakład produkcyjny
w Hexham (Wielka Brytania)

Lexington, Karolina Północna
(USA)

2017 2020
2019
Biskupiec (Polska)

Gebze (Turcja)

2008 2011
2010

Concordia (AR)

Gagarin (Rosja)

Radowce (Rumunia)

1989
Pierwszy zakład produkcyjny w Niemczech: Produkcja
laminatów w Gifhorn (Niemcy)
1990
Uruchomienie zakładu produkcji płyt wiórowych
w Brilonie (Niemcy)
1994
Produkcja prefabrykatów do produkcji mebli w Bünde
(Niemcy);
pierwszy zakład produkcyjny we Francji: Rion des
Landes (Francja)
1995
Produkcja podłóg laminowanych w St. Johann
(Austria)
1995
Budowa zakładu produkcji płyt MDF w Brilon
(Niemcy) i przejęcie zakładu produkcji cienkich płyt
MDF w Bevern (Niemcy)
1998
Uruchomienie zakładu produkcji płyt surowych
w Barony (Wielka Brytania)
1999
Produkcja płyt OSB i podłóg w Wismar (Niemcy);
Przejęcie lakierni w Marienmünster (Niemcy)
2000
Przejęcie zakładu produkcji płyt wiórowych
w Rambervillers (Francja)
2005
Pierwszy rosyjski zakład produkcyjny w miejscowości
Szuja (Rosja)
2008
Rozpoczęcie produkcji płyt wiórowych w nowo
zbudowanym zakładzie produkcyjnym w Radauti
(Rumunia)
2008
Uruchomienie tartaku w Brilon (Niemcy)
2010
Nabycie tureckiego producenta obrzeży Roma Plastik
w Gebze (Turcja)
2011
Przejęcie zakładu produkcji płyt wiórowych w Gagarin
(Rosja)
2015
Rozbudowa zakładu produkcyjnego St. Johann
(Austria) o główną siedzibę i magazyn wysokiego
składowania
2016
Rozbudowa zakładu produkcyjnego Gagarin (Rosja)
o urządzenia do produkcji płyt MDF i podłóg
2017
Pierwszy zakład poza Europą: Przejęcie zakładu
Concordia (AR)
2019
Rozpoczęcie produkcji płyt wiórowych w nowo
zbudowanym zakładzie w Biskupcu (PL)
2020
Pierwsza inwestycja greenfield poza Europą:
uruchomienie nowo wybudowanego zakładu
Lexington, NC (US)
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Jesteśmy EGGER

Nasza filozofia

Co tworzy firmę EGGER?
My wszyscy.
Firma EGGER to jeden, silny międzynarodowy
zespół. Pod tym określeniem kryje się
77 narodowości w 20 zakładach produkcyjnych
i 24 biurach dystrybucji na całym świecie. Wszyscy
nasi pracownicy przykładają się do pracy — aby
mieć swój znaczący udział w tworzeniu grupy
przedsiębiorstw firmy EGGER. Kształtują oni firmę

→
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EGGER przez swoje zaangażowanie, kompetencje,
doświadczenie i lojalność. We wszystkich
lokalizacjach kształcimy młodych ludzi,
zapewniając wewnętrzne możliwości rozwoju i na
bazie zaufania budujemy relacje, będące kluczem
do naszego sukcesu.

Obecnie firma EGGER kształci ponad 350 młodych ludzi na

fachowców w 24 różnych zawodach.

Kształcenie w firmie EGGER:
Nasi praktykanci w oddziale
w St. Johann w Tyrolu
(Austria).

Przedsiębiorstwo rodzinne
o szczególnym charakterze
"Jak brzmi to powiedzenie?
Sukces ma wiele twarzy. Jak
wielki musi być wówczas nasz
sukces? Ma on ponad 10 000!”
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Właściciele:
Fritz (z lewej) i Michael
Eggerowie

Firma EGGER od 1961 roku
Synowie Fritza Eggera, Fritz i Michael,
wynieśli firmę na wyżyny. Z powodzeniem
wprowadzili oni wspólnie firmę Egger na
rynek międzynarodowy, pozostając przy
tym wiernymi ważnym, fundamentalnym
wartościom. Dynamika, lojalność,
świadomość odpowiedzialności i zaufanie.

Żaden z właścicieli nie uczestniczy dziś
aktywnie w kierowaniu firmą, jednak
wnoszą oni znaczący wkład w wyznaczanie
kierunków strategicznych dla jej rozwoju.
Dzięki bliskiej współpracy z Kierownictwem
Grupy EGGER zapewniają, że wizja ich ojca,
założyciela firmy, zostanie z powodzeniem
przekazana także kolejnym pokoleniom.

Jesteśmy EGGER

Nasz Zarząd Grupy:
Wspólna odpowiedzialność.
Jako duże przedsiębiorstwo rodzinne
przykładamy większą niż inni wagę do
zrównoważonych celów. Zorientowanie na
człowieka, zaufanie, pełna wzajemnego
szacunku postawa w kontaktach z naszymi
pracownikami, klientami i partnerami - to
podstawy na których opiera się Zarząd Grupy.
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Thomas Leissing, Frank Bölling, Michael
Egger jun. oraz Hannes Mitterweissacher
dzielą obszary odpowiedzialności
i przyświeca im wspólny cel: rozbudowa
odnoszącej sukcesy firmy na najwyższym
poziomie. Wspólnie ze wszystkimi
pozostałymi pracownikami firmy EGGER
każdego dnia dokładamy wszelkich starań,
aby firma pozostała niepowtarzalna i jedyna
w swoim rodzaju. W związku z tym idziemy
wyłącznie w jednym kierunku: do przodu!

Zarząd Grupy,
od lewej do prawej strony:
Thomas Leissing – Group
Chief Financial Officer,
Hannes Mitterweissacher
– Group Chief Technology
Officer, Frank Bölling – Group
Chief Logistics Officer,
Michael Egger jun. – Group
Chief Sales Officer,

Nasi pracownicy
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Nasz sukces nie jest czymś
przypadkowym. To dzieło
ponad 20 tysięcy rąk chętnych
do pracy.
„EGGER oznacza
niepowtarzalne
możliwości. Dzięki
odpowiednim szkoleniom
i wsparciu mogłem
rozwinąć własne
umiejętności i zbudować
odnoszący sukcesy
zespół”.
Peter Reed,
Specjalista ds. utrzymania ruchu
Hexham (Wielka Brytania)

EGGER sprawia, że nie tylko drewno staje
się czymś więcej, lecz również miejsca
pracy. Nasi w pełni zaangażowani i wysoce
wykwalifikowani pracownicy stanowią
centralną część Grupy EGGER i w znaczący
sposób decydują o tym, kim dzisiaj jesteśmy:

jedną z wiodących firm zajmujących się
przetwórstwem drewna. Czujemy się
odpowiedzialni za to, aby wszystkim
naszym pracownikom zapewnić środowisko,
w którym w pełni będą mogli rozwijać swoje
umiejętności.

Jesteśmy EGGER

„Jako bezpośredni
przełożony, na
stanowisku w dalszym
ciągu zdominowanym
przez mężczyzn, mogłam
się dalej rozwijać
i nauczyć wielu nowych
rzeczy”.
Yuliya Kukshaus,
Kierownik placu składowego,
Gagarin (RU)

„Śledzenie trendów to
sztuka. Każdego dnia na
nowo fascynuje mnie to,
w jaki sposób
EGGER przekształca je
w rzeczywiste produkty”.
Klaus Monhoff,
Kierownik działu zarządzania wzornictwem i dekorami,
Brilon (Niemcy)
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„Mamy niepowtarzalną okazję pracować w oparciu
o najbardziej zaawansowane technologie
i korzystać z doświadczenia pracowników z całej
Europy”.
Mihaita Calugarean,
Kierownik zmiany, produkcja płyt OSB
Radauti (Rumunia)

Jesteśmy EGGER
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„EGGER szanuje dane
słowo. Taka postawa
jest bardzo pozytywnie
postrzegana — zarówno
wewnątrz firmy, jak i poza
nią”.
Sophie Bourniquel-de Oliveira,
Kierownik ds. dekorów i produktów odpowiedzialny za region
Francji, Hiszpanii i Portugalii,
Rion des Landes (Francja)

„Jaka jest najważniejsza
rzecz, jakiej
nauczyłem się w firmie
EGGER?” Zawsze znajdzie
się jakieś rozwiązanie”.
Peter Lattrich,
Kierownik zakładu
recyklingowego należącego do Grupy EGGER,
Lehrte (Niemcy)
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„Moja praca w Dziale
Logistyki jest złożona,
niezwykle dynamiczna
i nieprawdopodobnie
zróżnicowana. Dokładnie
taka, jaka jest sama firma
Egger”.
Catalina Sirbu,
Specjalista ds. zarządzania transportem,
Radauti (RO)

„W firmie EGGER
szczególnie ważna jest
dla mnie dobra atmosfera
w pracy. Wszyscy wiemy,
że najlepiej stawimy czoła
wszelkim wyzwaniom,
działając wspólnie — to
nas scala”.
Wilhelm Grauer,
Kierowca ładowarki, plac składowy
Brilon (Niemcy)

Jesteśmy EGGER
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„Praca w innowacyjnej firmie każdego dnia przynosi
nowe wyzwania. Lubię wnosić i wdrażać moje
pomysły”.
Julia Reiter,
Technik ds. Zarządzania jakością Grupy,
St. Johann in Tirol (AT)

Rozwój
na bazie
własnej
mocy
Internacjonalizacja
Innowacja
Integracja
Identyfikacja

s.
s.
s.
s.
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Internacjonalizacja

Łączymy jakość z designem.
A także tradycję
z nowoczesnością.
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Firma EGGER rozbudowuje
także swoją główną siedzibę
zlokalizowaną w St. Johann
in Tirol (AT). Mierzący 33,6
m wysokości magazyn
wysokiego składowania
mieści 35 300 m3 produktów
drewnopochodnych.
Składowanie odbywa
się w sposób w pełni
zautomatyzowany dzięki 5
układarkom obsługującym
3040 przestrzeni składowania
na 18 poziomach.

Zrównoważony rozwój

→
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Każdego dnia 1360 załadowanych ciężarówek opuszcza zakłady EGGER.

Jadąc jedna za drugą, tworzyłyby one konwój długości 24 km.

Prowadzenie systemów
logistycznych w sposób
przyjazny dla środowiska
wpływa zarówno na
infrastrukturę, jak i na
efektywne wykorzystanie
i dobór odpowiednich
środków transportu.

Firma EGGER myśli globalnie, a działa lokalnie.
Tym samym postrzegamy siebie jako
międzynarodowe przedsiębiorstwo z tyrolskimi
korzeniami. Nasze najważniejsze rynki to Europa
i Ameryka – jednak popyt na nasze produkty
wzrasta również na rynkach eksportowych,
począwszy od Azji, aż po Oceanię. Dzięki

logistycznie pomysłowemu systemowi
wykorzystywane są wszystkie środki transportu
pozostające do dyspozycji — od dróg, przez tory,
po statki — po to, aby móc szybko reagować na
zapotrzebowanie i zapewnić dostawę surowca.
Firma EGGER wyrusza w świat, aby podróżować
krótszymi drogami.

Nasze osiągnięcia robią
wrażenie.
W 20 lokalizacjach.
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St. Johann w Tyrolu (Austria)

Wörgl (Austria)

2

1

Unterradlberg (Austria)

Brilon (Niemcy)

4

3

Zdjęcie po prawej
stronie:
Projekt energetyczny
i środowiskowy
w zakładzie St. Johann.
Zakład EGGER wytwarza
energię cieplną poprzez
spalanie własnej biomasy
i biogennych pozostałości
produkcyjnych. W ten
sposób oprócz zakładu
EGGER za pośrednictwem
sieci ciepłowniczej energia
dostarczana jest do ponad
1000 gospodarstw domowych
i wszystkich lokalnych
odbiorców hurtowych.

5

Bevern (Niemcy)

Gifhorn (Niemcy)

6

Bünde (Niemcy)

Marienmünster (Niemcy)

7

8

Wismar (Niemcy)

Hexham (Wielka Brytania)

9

10

Barony (Wielka Brytania)

Rambervillers (Francja)

11

12

Rion des Landes (Francja)

13

Szuja (Rosja)

14

Zrównoważony rozwój

Z Austrii na cały świat. Odkąd został wkopany
kamień węgielny pod pierwszą fabrykę płyt
wiórowych grupy EGGER w Tyrolu, rozwijamy
się na bazie własnych zasobów. Długofalowo
i międzynarodowo.

Gagarin (Rosja)

Niezależnie od tego, czy nasze płyty pochodzą
z Rion w południowo-zachodniej Francji czy
zostały wyprodukowane w rosyjskim Gagarinie
— wszystkie spełniają te same wysokie kryteria
jakości firmy EGGER.

Radauti RO

15

16

Gebze (Turcja)

Concordia AR

17

18

Biskupiec PL

19
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Lexington, NC US

20
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W Austrii w domu,
w świecie jak u siebie.
Nasze zakłady
produkcyjne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

St. Johann in Tirol AT
Wörgl AT
Unterradlberg AT
Brilon DE
Bevern DE
Gifhorn DE
Bünde DE
Marienmünster DE
Wismar DE
Hexham UK
Barony UK
Rambervillers FR
Rion des Landes FR
Shuya RU
Gagarin RU
Rădăuți RO
Gebze TR
Concordia AR
Biskupiec PL
Lexington, NC US

Nasze biura
handlowe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Tours FR
Kortrijk BE
Tistrup DK
Kriens CH
Treviso IT
Šenčur SI
Varaždin HR
Hradec Krălově CZ
Poznań PL
Budapest HU
Belgrade RS
Sofia BG
Bucharest RO
Vilnius LT
Minsk BY
Kyiv UA
Moscow RU
Almaty KZ
Shanghai CN
Tokyo JP
Santiago de Chile CL
Melbourne AU
Buenos Aires AR
Ho Chi Minh City VN

20

18
21

23

Rozwój na bazie własnej mocy
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Zrównoważony rozwój

Innowacja

W jaki sposób można zaspokoić
potrzeby dzisiejszych
konsumentów?
Stosując technologie jutra.
Życie oraz praca z drewnem towarzyszy ludzkości
od wieków. Firma EGGER każdego dnia wnosi
znaczny wkład w optymalizację wykorzystania
drewna. Nasza praca z drewnem prowadzi do
ciągłego opracowywania nowych produktów,
procesów i usług oraz dalszego ich doskonalenia.
Praca ta w znacznym stopniu przyczynia się do
urzeczywistnienia wizji firmy EGGER. Już teraz
chcemy wiedzieć, czego będą potrzebowali
konsumenci "jutra".
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Uwzględnienie potrzeb środowiskowych oraz
zrównoważonego rozwoju odgrywa tu zawsze
kluczową rolę. Wykorzystywany przez nas
surowiec pochodzi bezpośrednio z natury.
Oznacza to, że wszelkie podejmowane przez
nas działania muszą mieć na względzie kwestię
ochrony środowiska naturalnego w obrębie całego
łańcucha produkcyjnego.

Zdjęcie po lewej:
Innowacje w produkcji: Dzięki
40 cylindrom, sile nacisku do
700 N/mm2 oraz 6 kamerom
do regulacji matryc na „SuperKT” w zakładzie St. Johann
w Tyrolu (Austria) powstają
idealnie synchroniczne
powierzchnie.

Synchroniczne powierzchnie
Feelwood oznaczają idealną
harmonię między optyką
a haptyką, a także całkowitą
wytrzymałość materiału.

Wszystkie wymienione i przedstawione dekory są imitacjami.

Jaki opracowaliśmy wzór na
kreatywność?
Dający się rozwiązać.
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Pracujący w naszym TechCenter w Unterradlberg
(Austria) zespół składający się z badaczy oraz
technologów zajmuje się niezwykle istotnymi
zagadnieniami odnoszącymi się do naszej
przyszłości, aby wprowadzać innowacje w zakresie
nowych produktów, technologii, środków
wiążących oraz procesów obróbki drewna.

Drewno w pracy:
W teście perforacji,
za pomocą ekstrakcji
toluenem i późniejszej
analizy fotometrycznej,
określona zostaje zawartość
formaldehydu w płytach
drewnopochodnych.

Wszystkie wymienione i przedstawione dekory są imitacjami.

Działania realizowane w naszych laboratoriach
są nastawione przede wszystkim na korzyści
dla klientów i stanowią tym samym podstawę
naszej długoterminowej rentowności. Tutaj
przekształcamy naszą wizję w dający się obliczyć
wzór. Od badań do procesu produkcyjnego.

Zrównoważony rozwój
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Dla nas ważne jest to, aby
nasi klienci mogli czerpać
możliwie jak najwięcej
korzyści z oferowanych przez
nas produktów. W związku
z tym zapewniamy szereg
usług wspierających — od
fazy projektowej, przez
zapytanie produktowe, aż po
wizualizację designu.

Nieustannie rozwijamy również nasze usługi. Za
naciśnięciem jednego przycisku wszystkie dekory
z Kolekcji materiałów dekoracyjnych EGGER
i wszystkie aktualne dekory podłogowe można
wyświetlić w różnych przykładach pomieszczeń za
pomocą naszego Virtual Design Studio (VDS).

→

Dzięki aplikacji Kolekcja materiałów
dekoracyjnych EGGER nasi klienci mają zawsze
pod ręką całą kolekcję mebli i wyposażenia
wnętrz. W ten sposób szybciej podejmują decyzje,
realizują swoje pomysły w mądry sposób i łatwo
otrzymują to, czego naprawdę potrzebują.

Nasi pracownicy mają miliony pomysłów — najlepsze z nich
dały początek nowym i udoskonalonym produktom oraz usługom,
a także jak do tej pory ponad 2500 patentom na całym świecie.

Zrównoważony rozwój

Integracja

Łączymy to, co ze sobą współgra:
Klientów i dostawców.
Od drzewa do produktu. Cykl ekologiczny
zaczyna się dla nas tam, gdzie powstają
wykorzystywane przez nas surowce. Do produkcji
wykorzystujemy wyłącznie drewno otrzymane
w konsekwencji przetrzebienia lasu oraz wysokiej
jakości odpady drzewne pochodzące z tartaków,
jak również własne drewno recyklingowe,
wspierając tym samym zrównoważoną gospodarkę
leśną.

Drewno jako surowiec jest optymalnie
wykorzystywane, począwszy od produkcji litego
drewna w tartaku aż do produkcji materiałów
drewnopochodnych. Wszystkie powstające
podczas produkcji odpady drewniane są
poddawane w naszych własnych zakładach
procesom uszlachetniania i zyskują dzięki temu
nieustannie dodatkową wartość.

W pierwszej kolejności wykorzystuje się drewno
pod względem materiałowym, a następnie
cieplnym. Dopiero wtedy, gdy uszlachetnianie nie
jest już możliwe, odpady drewniane i materiały
pochodzące z biomasy poddawane są obróbce
termicznej w celu wytwarzania prądu i ciepła.
W tym celu stworzyliśmy system pozwalający na
optymalne wykorzystanie drewna i nie jesteśmy
zależni od kopalnych źródeł energii.

Zdjęcie po lewej stronie:
Integracja odwrotna w firmie
EGGER: Aby zabezpieczyć
i usprawnić dostawy drewna
realizujemy własne działania
na rzecz obszarów leśnych.

61

62

Myślenie w zamkniętym cyklu. Lub:
Branie pod uwagę odbiorcy końcowego
już na etapie kontaktu z surowcem.

Wzmocnienie w zakładzie
w Radauti: W rumuńskim
zakładzie zainwestowaliśmy
w instalację do produkcji
kleju, aby móc samodzielnie
wytwarzać własną żywicę
oraz środki wiążące
wykorzystywane w procesie
produkcji.

Firma EGGER integruje wszystkich partnerów
procesowych w ramach łańcucha tworzenia
wartości. Integracja oznacza, że aktywnie
uczestniczymy w całym procesie. I to w każdym
kierunku.
Integracja odwrotna. Stawiamy na długoterminową
współpracę i umowy z naszymi dostawcami

Wszystkie wymienione i przedstawione dekory są imitacjami.

i skupiamy się na zabezpieczaniu oraz
usprawnianiu dostaw surowców. Jest to możliwe
dzięki naszym własnym tartakom, instalacjom
do produkcji kleju, działaniom na rzecz
obszarów leśnych i ponownemu wykorzystaniu
drewna pochodzącego z recyklingu, jak również
plantacjom zagajników o krótkiej rotacji oraz
systemom zbiorów i logistyki.

Rozwój na bazie własnej
mocy

Integracja przednia. Dzięki technologii Clic
w budowie mebli oferujemy szereg nowych
możliwości. Clic to dopasowane kształtowo
i ciągłe połączenie pióro-wpust do połączenia pod
kątem prostym płyt wiórowych i płyt komórkowych

Dzięki technologii Clic
stale przemieszczający się
współcześni ludzie mogą
w prosty sposób złożyć
i rozłożyć meble.

Eurolight z blokadą na całym obwodzie.
Dzięki połączeniu Clic nie potrzeba żadnych
dodatkowych okuć i klejów do montażu korpusów.
To sprawia, że składanie

mebli jest dziecinnie
proste.
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Identyfikacja

Najpiękniejsze miejsca od
Lexington do Szui? Nasze
miejsca pracy.
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Wysoki poziom lojalności wobec firmy
Dające perspektywę, szczególne środowisko
pracy, w którym wszyscy wzajemnie się szanują
i kładą szczególny nacisk na kwestie stosunków
międzyludzkich, pozwala zbudować zaufanie
i zapewnia czerpanie przyjemności z pracy. Firma
EGGER stawia sobie za cel bycie najlepszym
Uczenie się od siebie:
Christian Seiwald, kierownik
warsztatu samochodowego
w St. Johann (AT), dzieli się
zdobytą specjalistyczną
wiedzą z młodymi talentami
firmy EGGER.

pracodawcą w regionie. Jako zdrowa i stabilna
firma, która zawsze patrzy w przyszłość, do
radości z pracy dokładamy także niezbędne
bezpieczeństwo. Każdy, kto do nas przychodzi,
nie zostaje jedynie pracownikiem, lecz członkiem
dużej rodziny.

Zrównoważony rozwój

Globalne kształcenie
Kształcimy fachowców w najróżniejszych
zawodach – od technologa drewna, przez
ślusarza zakładowego aż po sprzedawcę –
w sumie ponad 350 młodych kolegów w naszych
lokalizacjach. W ten sposób zachęcamy do
działania naszych pracowników posiadających
odpowiednie kompetencje oraz podnosimy
poziom ich umiejętności. Opracowane przez
grupę EGGER plany szkoleniowe wyznaczają
nowe standardy w obrębie systemów szkolnictwa
w poszczególnych krajach i umożliwiają realizację
programu wymiany.

Nauka z jakością: EGGER
szkoli przyszłych specjalistów
w wielu zawodach.

→

Od rozpoczęcia „EGGER biegnie” w 2010 roku pracownicy przebiegli ponad

300 000 km w zawodach, dzięki czemu możliwe było przekazanie darowizny
w wysokości ponad 1,6 miliona euro.

Zarządzanie ochroną zdrowia
Chcemy, aby nasi pracownicy pozostawali zdrowi.
Realizowany przez grupę EGGER program ds.
zarządzania ochroną zdrowia zawiera liczne
propozycje mające na celu propagowanie
zdrowego odżywiania się oraz ruchu, a także
poradnictwo — ponad 40 różnych ofert rocznie.
„EGGER biegnie”: Akcja, która
nie tylko nakręca do działania
naszych pracowników, lecz
również wspiera różne
instytucje społeczne w danym
regionie. Każdy pokonany
kilometr to datek w wysokości
5 euro.
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Atrakcyjne miejsca pracy
Satysfakcja, zaangażowanie i motywacja naszych
pracowników stanowią podstawę dla naszego
rozwoju. Nasza międzynarodowa załoga składa się
z przedstawicieli 77 różnych krajów. Intensywna
wymiana know-how ponad wszystkimi granicami
państw nie tylko promuje naszą międzynarodową
wiedzę, ale również kształtuje kulturę naszej firmy.

„New Work” w St. Johann (AT):
pilotażowy projekt nowej
koncepcji przestrzeni
biurowej promuje współpracę
i wymianę między
pracownikami. W ten sposób
EGGER odpowiada na nowe
potrzeby, które pojawiły się
w wyniku cyfryzacji.

Zrównoważony rozwój

Możliwości rozwoju
Praca w firmie EGGER oznacza także ciągłą naukę.
Nieustannie dążymy do szkolenia specjalistów
i menedżerów wewnątrz naszej firmy. W tym
celu opracowaliśmy własne programy dla kadry
kierowniczej. W szczególności mamy tu na myśli
program dla członków kierownictwa niższego

Uczestnicy programu
Startklar podczas treningu
pokazowego. Co roku w tym
międzynarodowym programie
może uczestniczyć 18 członków
kierownictwa niższego szczebla
ze wszystkich zakładów.
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szczebla, Startklar, który daje młodym
menedżerom posiadającym zdolności kierownicze
szansę, aby przez półtora roku uczyć się podstaw
zarządzania firmą oraz zdobywać kompetencje
pozwalające na pełnienie funkcji kierowniczej
w przyszłości.

Naturalnie
EGGER.
Środowisko
Zrównoważony rozwój

s. 70
s. 72

Środowisko

Drewno powinno się traktować
w szczególny sposób:
z szacunkiem.
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Każdy, kto jest tak silnie związany z naturą, jak
my, myśli w sposób zrównoważony, zanim stanie
się to trendem. Firma EGGER bardzo poważnie
podchodzi do kwestii odpowiedzialności za dobro
ludzi i środowiska naturalnego. Zrównoważona
gospodarka jest dla nas stałym elementem naszej
codzienności.
Zawsze obserwujemy wpływ naszych działań
na nasze otoczenie. Naszym celem jest
odpowiedzialne korzystanie z zasobów.
Odpowiedzią są najnowocześniejsze technologie

→

Produkty oferowane przez firmę EGGER wiążą każdego roku

6,5 mln ton CO₂.

w naszych zakładach i ciągłe doskonalenie
naszych procesów. Obok istotnego wkładu
w regionalną ochronę środowiska, firma EGGER
aktywnie angażuje się: do produkcji używamy
wyłącznie drewna z wycinki lasów oraz wysokiej
jakości odpady drzewne pochodzące z tartaków,
jak również odpowiednie drewno recyklingowe,
które poddawane są dalszej obróbce w naszych
zakładach. Drewno wiąże ogromne ilości CO₂:
1 m3 tarcicy 802 kg CO₂, 1 m3 płyt OSB 753 kg CO₂,
1 m3 płyt wiórowych surowych 1 019 kg CO₂ a z 1 m3
płyt MDF 1 096 kg CO₂.

Drewno jest dla nas nader
cennym surowcem. Działamy
w sposób zrównoważony,
oszczędzamy zasoby i tym
samym przyczyniamy się do
zrównoważonego rozwoju.

Zrównoważony rozwój
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Nasz cykl środowiskowy, czyli
dlaczego zrównoważony rozwój
ma dla nas tak duże znaczenie.
Produkcja i uszlachetnianie
materiałów
drewnopochodnych
W celu ciągłego doskonalenia naszych działań na
rzecz środowiska w procesie produkcji opieramy
się na certyfikowanych na całym świecie
systemach zarządzania energią i środowiskiem
zgodnie z normami ISO 50001, ISO 14001 i EMAS.

Planowanie i wdrażanie
Dzięki deklaracjom środowiskowym
(EPDs) zagwarantowana jest pełna przejrzystość.
Dokumenty te dostarczają ważnych informacji na
temat aspektów środowiskowych i zdrowotnych
wszystkich naszych podstawowych produktów.

Wykorzystanie
produktów
ubocznych
przemysłu
tartacznego
Preferujemy zakup produktów
ubocznych z regionalnych
i certyfikowanych tartaków.
Wykorzystując produkty
uboczne, chronimy zasoby
naturalne.

Zrównoważona
gospodarka leśna
Jesteśmy zaangażowani w promowanie
zrównoważonej gospodarki leśnej. Zapewniamy
zgodność z normami prawnymi i społecznymi
w naszych łańcuchach dostaw. Nasze drewno
pochodzi w 100% ze sprawdzonych legalnych
i kontrolowanych źródeł zgodnie z normą ISO 38200.
Preferujemy zakup drewna okrągłego
z certyfikowanych lasów w regionie zakupu.

Recykling
Wytwarzając produkty
drewnopochodne
poddajemy recyklingowi
stare drewno. Pochodzi ze
zużytych towarów, takich
jak meble, palety czy
materiały opakowaniowe.
W ten sposób oszczędzamy
zasoby świeże
i przedłużamy efekt
magazynowania CO₂.

Odnawialne
źródła energii
Biomasę i odpady drzewne,
które nie znajdują
zastosowania w produktach,
przetwarzamy w naszych
elektrowniach na biomasę,
wytwarzając ciepło i zieloną
energię elektryczną.

Środowisko i zrównoważony rozwój

Tutaj zamyka się koło naszej filozofii.
Odpady drzewne i drewno pochodzące
z recyklingu, które nie mogą zostać ponownie
wykorzystane w procesie produkcyjnym, są
przez nas przetwarzane w naszych elektrowniach
opalanych na biomasę na ekologiczny prąd
i ciepło do produkcji, co pozwala zaoszczędzić ok.

Wykorzystanie materiałów
z recyklingu w firmie
EGGER: Optymalizacja
recyklingu i ponownego
wykorzystywania drewna jest
ważną częścią naszego cyklu
środowiskowego mającego
na celu ochronę środowiska
naturalnego.

2 mln ton CO₂, w porównaniu z energią uzyskiwaną
podczas spalania gazu ziemnego. Jest to działanie
w myśl zasady optymalnego i przyjaznego dla
środowiska wykorzystania naszego surowca,
tj. drewna. Mamy na uwadze szczególne dobro
naszego głównego dostawcy: natury.

→

Nasze płyty wiórowe składają się średnio
w 30% z materiału pochodzącego
z recyklingu.
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EGGER
w skrócie.
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Krótki film opowiada historię
firmy EGGER.
Silny wzrost w ostatnich dziesięcioleciach
wraz z zakładami w Europie Środkowej,
Zachodniej i Wschodniej oraz Ameryce Północnej
i Południowej niesie ze sobą wysoki stopień
różnorodności. W międzyczasie w różnych
lokalizacjach pracują pracownicy z 77 krajów.
Wszystkich ich łączy pasja do naszego

Roman z Polski, Paula
z Niemiec, Lance z USA,
Anastasiya z Rosji i Aude
z Francji: wszystkich ich
łączy pasja do wyjątkowego
materiału, jakim jest drewno.

najcenniejszego zasobu, jakim jest drewno.
W krótkim firmowym filmie wyraźnie pokazano to
przywiązanie. Wypowiadają się w nim nie tylko
pracownicy, ale także właściciele i Zarząd Grupy.
Wyjaśniają, jak firma EGGER się rozwijała i jakie
wartości charakteryzują świat EGGER. Najważniejsi
są pracownicy.

Pasja łączy.
10 krajów. 20 zakładów. 1 film.

Film Grupy EGGER
www.egger.com/film
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