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) „Noi cre!m 
mai mult din lemn.”

Misiunea noastr!

Înapoi la r!d!cini: avem o  
fabric! proprie de cherestea 
la unitatea de produc#ie com-
plet integrat! din Brilon (DE).

Acest standard înalt l-a motivat pe Fritz Egger 
senior în *,%*, atunci când a deschis prima fabric! 
de PAL în St. Johann in Tirol, punând astfel bazele 
pove"tii de succes EGGER. Ce am mai putea 
ad!uga noi ast!zi? Per total exist! +' de fabrici în 
*' #!ri, cu peste *' ''' de angaja#i. 

Acesta este rezultatul impresionant al unei viziuni 
din Austria, care ne determin! "i ne motiveaz! 
zilnic pe noi, cei de la EGGER, s! dezvolt!m în 
mod continuu Grupul de întreprinderi, iar în acest 
mod s! cre!m noi perspective pentru clien#ii, 
partenerii "i angaja#ii no"tri.

Presa ContiRoll:  
Nucleul fiec!rei fabrici EGGER 
pentru produc#ia de PAL brut. 
Instala#ia din Hexham-(UK) 
prezentat! aici are $),. m lun-
gime "i +,% m l!#ime. Aceasta 
func#ioneaz! non-stop. 





*' De ce avem produse atât de 
variate? 
Deoarece clien#ii no"tri sunt 
atât de diferi#i.

Industria mobilei

Clien#ii no"tri din industria mobilei 
beneficiaz! de materialele "i serviciile 
potrivite, care îndeplinesc cerin#ele 
individuale ale clien#ilor. Prin materialele 
"i suprafe#ele inovatoare suntem un 
trendsetter "i furnizor de idei. 

Retail/Distribu#ie/ 
Arhitectur!
Pentru distribuitori, proiectan#i "i 
arhitec#i exist! o palet! special! de 
produse. Prin re#eaua noastr! extins! de 
distribuitori specializa#i, toate produsele 
pot fi achizi#ionate de pe stoc, chiar "i 
într-o cantitate redus!. 

DIY 

Iubitorii bricolajului care apreciaz! 
calitatea, pot g!si produsele dorite în 
gama DIY, materiale pe care le livr!m 
în magazinele de profil DIY, renumite la 
nivel interna#ional. Oferta cuprinde în 
primul rând gama noastr! de pardoseli, 
precum "i OSB "i cherestea. 

Toate decorurile noastre prezentate "i men#ionate sunt imita#ii.
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Lumea EGGER

Suntem un furnizor cu o gam! complet! de 
produse pentru industria mobilei "i design 
interior, construc#ii din lemn "i pardoseli. Nu 
exist! limite pentru varietatea produselor. Lucr!m 
constant la dezvoltarea portofoliului nostru de 
produse. Complementar cu dezvoltarea periodic! 

a noilor decoruri "i suprafe#e în conformitate cu 
tendin#ele actuale, punem accent pe promovarea 
inova#iilor tehnologice astfel încât s! optimiz!m 
constant produsele noastre, s! simplific!m 
procesele tehnologice "i s! continu!m cre"terea 
pe termen lung. 

Tehnologie ultramodern! în 
practic!: presa cu secven#! 
scurt! pus! în func#iune în 
anul +'*& în St. Johann in 
Tirol (AT) este prima de acest 
tip "i este utilizat! pentru 
laminarea pl!cilor cu structuri 
adânci, cu pori sincron pe 
ambele suprafe#e, cât "i 
pentru presarea "i laminarea 
pl!cilor compacte "i a pl!cilor 
sub#iri.
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Mobilier /i design interior 
Materiale în conformitate cu tendin#ele "i un 
univers unic cu decoruri pentru design interior. 
Pentru produc!torii de mobilier oferim PAL brut, 
pl!ci sub#iri, pl!ci MDF, pl!ci HDF, pl!ci l!cuite, 
pl!ci u"oare, PAL melaminat, laminate, piese 
finite de mobilier, blaturi de lucru, fronturi, glafuri, 
pl!ci compozite laminate, laminate compact, pl!ci 
acustice "i canturi. 

Traiul "i munca cu lemnul reprezint! voca#ia 
noastr!. Brandul EGGER reune/te o gam! extins! 
de produse, care se reg!sesc în multe sectoare ale 
vie#ii private "i publice. Dezvoltarea continu! "i 
actualizarea decorurilor "i a suprafe#elor stabilesc 

tendin#ele în design. Inova#iile tehnologice 
faciliteaz! aplicabilitatea produselor noastre "i 
optimizeaz! continuu propriet!#ile acestora.  Un 
volum mare de munc!, pentru a diminua efortul 
clien#ilor no"tri. 

Mobilier "i design interior,  
produse pentru construc#ii "i 
pardoseli: Un trio pe care 
îl armoniz!m în fiecare zi. 

Expozi#ia din Pavilionul German la 
Expo Milano 0123 (IT): 
Pentru aceast! „Gr!din! a ideilor” 
au fost utiliza#i în total patru 
kilometri de pl!ci u"oare EGGER 
Eurolight. Chiar "i în toate celelalte 
zone interioare ale pavilionului ex-
pozi#ional au fost utilizate produse 
EGGER. 

Toate decorurile noastre prezentate "i men#ionate sunt imita#ii.
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Lumea EGGER

Produse pentru construc#ii
Cine dore"te s! construiasc! ecologic utilizând 
lemnul, va descoperi la noi o ofert! variat! de 
pl!ci OSB, pl!ci OSB pentru pardoseli, pl!ci 
fibrolemnoase permeabile la vapori "i rezistente 
la umezeal!, precum "i cherestea. Cu materialele 
noastre ecologice pentru construc4ii din lemn, 
oferim solu4ii individuale, de înalt! calitate pentru 
proiecte exigente,care garanteaz! o prelucrare 
rapid! "i precis!.                                                          

Pardoseli
Ambientul din locuin#e devine mai pl!cut 
cu pardoselile noastre. Gra#ie numeroaselor 
decoruri disponibile "i celor trei game de 
produse specializate, pardoseala design 
GreenTec, pardoseala Comfort "i pardoseala 
laminat!, pardoseala EGGER este alegerea 
perfect! pentru cele mai variate provoc!ri, 
deopotriv! în spa#iile publice sau private.

Hal! de asamblare avioane 
Pilatus AG, Stans (CH):
Din lemn - pentru mediul 
înconjur!tor. Construc#iile din 
lemn sunt tot mai mult prefe-
rate celor din fier "i beton. EG-
GER a oferit: +..''' m2 OSB $ 
TOP "i &..'' m2 DHF.

Avem modelul potrivit pentru 
toate dimensiunile "i stilurile de 
design interior, pentru orice clas! 
de uzur! "i aspect. Pardoseala 
laminat! clasic!, dar atât de 
versatil! este valoroas! pe termen 
lung, u"or de cur!#at "i utilizabil! 
universal.





*.

Imagine pagina din stânga:
Prin categoria de produse 
pl!ci l!cuite PerfectSense 
oferim suprafe#e lucioase "i 
mate la calitate Premium. 
Suprafe#ele finisate ofer! 
amenaj!rilor interioare o not! 
exclusiv! "i sofisticat!.

Împreun! reu"im:  
EGGER faciliteaz! consilierea  
clien#ilor s!i prin vasta  
ofert! de servicii. 

Modul în care punem accent 
simultan pe aspect, detalii "i 
valori interne.

Cerin#ele de design pentru locuin#e "i spa#ii de lucru 
sunt tot mai sofisticate. Pentru a îndeplini necesit!#ile 
beneficiarilor finali "i ale produc!torilor de mobilier, 
produsele trebuie s! conving! optic /i tactil, iar 
prelucrarea lor s! fie u"oar!.

Mobilier /i design interior
Lumea EGGER

Toate decorurile noastre prezentate "i men#ionate sunt imita#ii.
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Inovarea are nevoie de spa#iu. O dat! pe an, 
prezent!m noile noastre decoruri "i inova#ii 
tehnice la EGGERZUM, târgul nostru intern pentru 
industria mobilei, organizat în majoritatea #!rilor 
europene "i astfel promov!m decisiv dezvoltarea 
designului modern. 

Astfel iau na"tere idei de design pentru noile 
game de mobilier, care stabilesc standarde "i se 
reg!sesc ulterior în multe arii publice sau private. 
Pentru a fi exac#i, sunt peste tot – deoarece 

livr!m aproape tuturor produc!torilor renumi#i de 
mobilier. Produsele noastre se reg!sesc aproape 
în toate locuin#ele "i în nenum!rate hoteluri, 
magazine "i cl!diri publice. 

Pentru noi, designul nu reprezint! doar o 
chestiune de aspect, ci totodat! "i una de 
economie "i func#ionalitate. Astfel, tendin#ele 
noastre sunt pu#in mai neobi"nuite decât 
celelalte. Cu alte cuvinte, acestea sunt de durat!. 

Cum apar tendin#ele?  
În timp ce le implement!m.

arte Hotel, Salzburg (AT): 
Suprafe#ele negre  
PerfectSense Matt confer! un 
aspect elegant camerelor din 
acest hotel. 

Toate decorurile noastre prezentate "i men#ionate sunt imita#ii.
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Colec#ia EGGER de Produse Decorative cuprinde o 
gam! variat! de decoruri, structuri autentice ale 
suprafe#elor, o gam! extins! de produse "i servicii 
inteligente. Oferim proiectan#ilor "i procesatorilor 
nenum!rate posibilit!#i de combinare. Toate 
pl!cile suport EGGER pot fi acoperite cu decoruri 
din colec#ie "i pot fi combinate cu canturi 
adecvate. Colec#ia EGGER de Produse Decorative 
este r!spunsul nostru la toate întreb!rile "i 
dorin#ele clien#ilor no"tri: de azi, dar "i de mâine.

Decorurile EGGER confer! 
acestei buc!t!rii naturale#e "i 
elegan#!.

Lumea EGGER

5 Producem anual peste * miliard de metri liniari de canturi. 

Suficient pentru a înconjura p!mântul de +% de ori.





Imagine pagina din stânga:
Placa EGGER OSB $ TOP în 
format mare este utilizat! 
frecvent pentrumodule  
prefabricate de pere#i, tavane 
"i acoperi"uri.

Produse pentru construc4ii

Ce trebuie s! includ! proiectele 
de succes în construc#ii?  
Mult! experien4!.

Suplimentar vastei game de 
produse, oferim proiectan-
#ilor "i procesatorilor "i o 
varietate de servicii, precum 
linia telefonic! verde pentru 
aplica#ii tehnice "i ghidul de 
proiectare digital.

*,

Lumea EGGER

Constructorii apreciaz! avantajele lemnului cu privire la 
estetic!, starea de bine "i confort.
Produsele EGGER pentru construc#ii adaug! înc! ceva: 
exact produsele potrivite pentru solu#ii individuale.
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DHF
Placa EGGER DHF este o plac! fibrolemnoas! 
permeabil! la vapori "i rezistent! la foc, ideal! 
pentru astereala acoperi"urilor "i izolarea 
fa#adelor. Pe aceast! plac! se poate p!"i, 
iar datorit! profilului nut "i feder se asigur! 
impermeabilitatea "i etan"eitatea construc#iei. 
Datorit! rasterului pentru fixare cuie imprimat pe 
suprafa#a sa, montajul pl!cii DHF este deosebit de 
facil. 

OSB $ TOP
EGGER OSB $ TOP: placa de calitate verificat! 
pentru construc#ii. Având caracteristici statice 
"i fizice prin construc#ie optime, certificate prin 
Declara#ia de Performan#! CE, se preteaz! atât la 
realizarea construc#iilor inginere"ti din lemn, cât 
"i a celor în cadre de lemn. În plus, profilul conic 
"i asimetric, cu nut "i feder permite o instalare 
rapid! "i extrem de precis!. 

Cherestea 
Cheresteaua EGGER este disponibil! în trei 
variante: verde, uscat! tehnic "i rindeluit!. 
Sortarea vizual! "i mecanizat!, conform cerin#elor 
optice "i de rezisten#!, îndepline"te cele mai 
exigente preten#ii (în imagine "ipca pentru 
acoperi" certificat! CE, sortat! mecanizat). Ca 
urmare a controalelor stricte, atât interne cât "i 
externe, asigur!m un nivel ridicat "i constant de 
calitate pentru produsele noastre. 



+*

Noul sediu central din  
St. Johann în Tirol (AT) în 
etapa de construc#ie: cl!direa 
administrativ!, construit! 
din materialele proprii, ofer! 
spa#ii pentru peste +.' de 
angaja#i.

Prin gama produselor EGGER destinate 
construc#iilor acoperim toate activit!#ile legate 
de construc#iile din lemn. Nu suntem doar un 
furnizor, suntem "i un partener care ofer! solu#ii 
creative.

Semifabricatele din lemn "i produsele din 
lemn masiv EGGER sunt practice, eficiente "i 
durabile – atât în cadrul aplica#iilor de inginerie 
a construc#iilor din lemn, construc#ia caselor din 
lemn, design interior, cât "i pentru proiecte de 
renovare.

Desigur, ceea ce oferim clien#ilor, utiliz!m "i noi la 
montaj. La începutul anului +'*$, la sediul central 
al Grupului EGGER din St.-Johann în Tirol (AT) a 
avut loc ceremonia de inaugurare a lucr!rilor de 
construc#ie pentru noua cl!dire administrativ!. 
Similar cl!dirii administrative din R!d!u#i (RO), 
a TechCenter-ului din Unterradlberg (AT) "i a 
Forumului din Brilon (DE), aici sunt utilizate în 
principal produse din portofoliul propriu.

Po#i construi cu lemnul nostru. 
Noi am f!cut-o deja.

Lumea EGGER

5 Pentru construc#ia sediului central EGGER s-au utilizat &.**. m& lemn. 

O cantitate, care se regenereaz! în doar *$ minute în p!durile din Germania.





+&Care este elementul de baz! pentru 
un ambient de locuit "i de lucru 
reu"it? Pardoselile noastre.

Dorin#a noastr! este ca oamenii s! se simt! bine în 
propria cas!. Îndeplinim acest deziderat cu ajutorul 
pardoselilor noastre "i prin activitatea montatorilor. 
Deoarece pardoselile noastre nu se caracterizeaz! doar 
prin design inovator "i formate multiple, ci "i printr-un 
montaj facil.

O varietate mare de decoruri, 
inova#ii tehnice "i o ofert! 
bogat! de servicii definesc 
Colec#ia de Pardoseli
EGGER.

Pardoseli

Imagine pagina din stânga:
Sistemul de montare CLIC it! 
este simplu, rapid "i sigur în 
utilizare.

Lumea EGGER

Toate decorurile noastre prezentate "i men#ionate sunt imita#ii.
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Oferim o varietate de pardoseli pentru arhitec#i, 
montatori, designeri "i amatorii de bricolaj, în 
calitate de furnizor al unei game complete de 
produse. În orice stil: realist, extravagant, clasic, 
modern, vintage sau rustic. Varietatea noastr! de 
decoruri "i suprafe#ele concepute special ofer! 
solu#ia perfect! pentru orice domeniu de utilizare. 

Producem trei tipuri de pardoseli: pardoseal! 
laminat!, pardoseal! Comfort "i pardoseal! 
Design GreenTec. Pardoseala laminat! EGGER nu 
este doar atractiv!, ci atât rezistent! la impact, 
la abraziune, cât "i u"or de cur!#at. Pardoseala 

EGGER Comfort îmbin! într-un singur produs 
propriet!#ile plutei cu func#ionalitatea pardoselii 
laminate. Solu#ia perfect! pentru toate înc!perile 
în care este necesar! o pardoseal! rezistent! o 
reprezint! pardoseala Design EGGER GreenTec: 
robuste "i impermeabile, aceste pardoseli sunt 
alegerea perfect! în special pentru utiliz!ri 
comerciale, precum în hoteluri "i magazine. 

CLIC it! simplific! montarea pardoselilor "i confer! 
un grad mai mare de stabilitate în zonele de 
îmbinare.

Pardoseli pentru  
un aspect perfect.

F!r! team! de ap!:
Pardoselile EGGER cu tehno-
logie Aqua+ sunt deosebit 
de rezistente la umiditate "i 
ofer! solu#ia ideal! pentru 
spa#iile în care umiditatea 
apare în mod frecvent. 

Toate decorurile noastre prezentate "i men#ionate sunt imita#ii.



+.
Atunci când vorbim despre reducerea nivelului de 
zgomot "i crearea unui confort sporit în înc!peri, 
se recomand! pardoseala EGGER Comfort. 
Datorit! celor dou! straturi de plut! integrate, 
pardoseala este cald!, moale "i silen#ioas!.

Decorurile moderne "i suprafa#a robust! confer! 
pardoselii noastre Comfort frumuse#e de durat! 
"i durabilitate. Prin utilizarea materiilor prime 
regenerabile lemn "i plut!, aceasta este deosebit 
de valoroas! din punct de vedere ecologic. 

Decoruri moderne cu 
propriet!#i conving!toare. 
Pardoseala EGGER Comfort nu 
este doar c!lduroas!, neted! 
"i silen#ioas!, ci "i ecologic!. 

Lumea EGGER

5 EGGER de#ine o capacitate de produc#ie anual! de )' mil. m+ de pardoseli – 

cu aceasta s-ar putea acoperi &,% mil. de sufragerii cu o suprafa#! medie de cca ++ m+.
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Portofoliu de produse

Fiecare cu col#urile "i canturile 
sale. Avem pardoseli, 
suprafe#e "i lemn din bel"ug 
pentru a le asorta.

Gama noastr! de produse dintr-o privire: 
În calitate de furnizor al unei game complete de produse, 
avem o ofert! complex! de materiale pentru mobilier "i 
design interior, produse pentru construc#ii "i pardoseli. 
În urm!toarea etap!, o mare parte dintre pl!cile noastre 
suport vor fi înnobilate cu decoruri "i suprafe#e moderne. 
Cheresteaua rindeluit! "i cea debitat! completeaz! oferta 
noastr!.

Imaginea din dreapta:

Combina#ia de culori,  
materiale "i suprafe#e  
confer! înc!perii creativitate 
"i individualism. Prin  
conceptul de decor „Interior 
Match”, EGGER prezint! 
posibilit!#ile de combinare a 
mobilei cu pardoseala. Gama 
îmbin! decoruri din colec#iile 
celor dou! linii de produse. 

Toate decorurile noastre prezentate "i men#ionate sunt imita#ii.



Construc!ia de mobil" #i amenaj"ri  
interioare

PAL melaminat 
Eurodekor®

Laminate compacte

Pl"ci u$oare Eurolight®

Pl"ci l"cuite 
PerfectSense®

Accesorii blaturi de lucru

Panouri de spate

Pl"ci fibrolemnoase 
cu densitate medie MDF Pl"ci din MDF sub%ire l"cuit

Canturi 

MDF melaminat  
Eurodekor®

Panouri compozite

PAL sub%ire

Pl"ci MDF sub%iri Elemente de mobilier

Laminate

Blaturi de lucru

Eurolight® Decor

Pl"ci Eurospan®

din PAL brut
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Produse pentru 
construc%ii

Pardoseli

Pardoseli laminate

Pardoseal" Design GreenTec

Cherestea  
verde, uscat", rindeluit"

OSB
Nut $i feder

DHF 
Pl"ci fibrolemnoase permeabile

Peel Clean Xtra EGGER Protect

Pardoseal" Comfort

OSB 
cant drept

Pl"ci pentru pardoseli Eurospan®

Ergo Board

Lumea EGGER

Plinte
asortate cu decorul pardoselii





Noi  
suntem 
EGGER.

Istoric  pag.  (&
Filozofia noastr"  pag.  ()
O afacere de familie  
cu o reputa%ie deosebit"  pag.  ('
Angaja%ii no$tri  pag.  *+
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Istoric

„Lemnul este  
mult preavaloros,  
pentru a-l irosi!”

Fritz Egger senior, fondatorul 
companiei EGGER. Un om care 
"i-a urmat consecvent calea.

Fritz Egger senior, † *,)+
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Noi suntem EGGER

În anul *,%*. Fritz Egger senior conduce în mod 
eficient afacerile familiei Egger care constau în 
ferma agricol! Brunnhof "i o fabric! de cherestea. 
Unchiul s!u Edi conduce în paralel afacerile din 
Kufstein: o ber!rie tradi4ional!, un hotel, un 
cinematograf /i dou! restaurante. 

Afacerile merg bine de ambele p!r#i. Fabrica de 
cherestea se num!ra printre cele mai moderne 
din zon!. Dar Fritz Egger senior nu este mul#umit. 

Începutul: prima fabric! de 
PAL EGGER în St.-Johann in 
Tirol în anul *,%*.

Atent observator, el nu întrevede viitorul 
companiei EGGER în fabrica de cherestea. De 
aici "i decizia pentru un nou început. Demareaz! 
proiectul primei fabrici de PAL sub marca EGGER. 
Dar acest drum nu este unul u/or. Câteva luni 
mai târziu, la deschiderea primei fabrici de PAL, 
în pofida tuturor obstacolelor, Fritz Egger senior 
demonstra tuturor c!: Unde exist! voin4!, exist! /i 
o fabric!. 

5 În anul *,%+ s-au produs în fabrica din St. Johann in Tirol &' m6 PAL 

pe zi. În prezent aceast! cantitate de materiale pe baz! de lemn se 

produce în cele +' fabrici EGGER în mai pu#in de + minute.
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*,%* 
Fondarea companiei de c!tre Fritz Egger senior în 
St. Johann in Tirol (AT)

*,%% 
Preluarea fabricii de pl!ci din fibre de lemn din 
Wörgl (AT)

*,(' 
Punerea în func#iune a fabricii de pl!ci PAL din 
Unterradlberg (AT)

*,)+ 
Fra#ii Michael, Fritz junior "i Edmund Egger preiau 
conducerea

*,)$ 
Prima fabric! interna#ional! din Hexham (UK)

*,), 
Prima fabric! german!: Produc#ia de laminate 
din Gifhorn (DE)

*,,' 
Punerea în func#iune a fabricii de pl!ci PAL din Brilon 
(DE)

*,,$ 
Produc#ia de piese finite de mobilier din Bünde 
(DE); prima fabric! în Fran#a: Rion des Landes (FR)

*,,. 
Produc#ia de pardoseli laminate din St. Johann (AT)

*,,. 
Construirea fabricii de MDF din Brilon (DE) "i prelua-
rea fabricii de MDF sub#ire din Bevern (DE)

*,,) 
Punerea în func#iune a fabricii de PAL brut din 
Barony (UK)

*,,, 
Produc#ia de pl!ci OSB "i pardoseli în Wismar (DE); 
preluarea fabricii de laminate din Marienmünster 
(DE)

+''' 
Preluarea fabricii de pl!ci PAL din Rambervillers (FR)

+''. 
Prima fabric! ruseasc! din Shuya (RU)

+'') 
Începerea produc#iei de pl!ci PAL în noua fabric! 
din R!d!u#i (RO)

+'') 
Punerea în func#iune a fabricii de cherestea din 
Brilon (DE)

+'*' 
Achizi#ionarea produc!torului turc de canturi Roma 
Plastik din Gebze (TR)

+'** 
Preluarea fabricii de pl!ci PAL din Gagarin (RU)

+'*. 
Extinderea fabricii St. Johann (AT) cu Stammhaus 
(sediu central) "i cu un depozit cu rasteluri su-
praîn!l4ate

+'*% 
Extinderea fabricii Gagarin (RU) cu instala#ie MDF "i 
produc#ie de pardoseli

+'*( 
Prima fabric! din afara Europei: Preluarea fabricii 
Concordia (AR)

+'*, 
Începerea produc#iei de PAL în noua fabric!  
din Biskupiec (PL)

+'+' 
Prima investi#ie Greenfield din afara Europei: darea 
în exploatare a noii fabrici din Lexington, NC (SUA) 

Noi suntem EGGER
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Noi suntem EGGER

Filozofia noastr!

Formarea la EGGER:  
Ucenicii no"tri la fabrica  
St. Johann in Tirol (AT).

EGGER este o familie interna#ional!, mare "i 
energic!. În spatele acestei descrieri se afl! ((-de 
na#ionalit!#i, în +' de fabrici "i +$ de birouri de 
vânz!ri interna#ionale. To#i angaja#ii no"tri, tineri 
sau maturi, depun eforturi pentru a contura grupul 
de companii EGGER. Ace"tia definesc compania 

EGGER prin angajamentul, competen#a, experien#a 
"i loialitatea lor. În toate loca#iile noastre, instruim 
tinerii pentru a deveni muncitori califica#i, 
promov!m posibilit!#ile interne de dezvoltare "i 
construim succesul nostru pe o colaborare bazat! 
pe încredere. 

Prin ce se eviden#iaz! EGGER? 
Prin noi to#i. 

5 EGGER formeaz! actualmente peste &.' de tineri  

în +$ profesii diferite.
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EGGER din anul *,%*.

Fiii lui Fritz Egger, Fritz "i Michael au condus 
compania c!tre noi succese. Împreun!, au 
integrat excep#ional compania EGGER pe 
pia#a interna#ional! "i în acest demers au 
r!mas fideli valorilor centrale importante: 
dinamismul, loialitatea, responsabilitatea "i 
încrederea. 

În prezent, cei doi proprietari nu se mai 
implic! în mod activ în conducerea afacerii, 
ei sunt membri ai Consiliului de Conducere "i 
stabilesc liniile strategice pentru dezvoltarea 
companiei. Proprietarii se asigur! printr-o 
rela#ie strâns! cu Conducerea Grupului, c! 
viziunea tat!lui lor, a fondatorului firmei, va 
fi continuat! cu succes "i de c!tre urm!toare-
le genera#ii. 

O afacere de familie 
cu o reputa#ie deosebit!

Proprietarii:  
Fritz (stânga) "i Michael Egger

„Cum este zicala? Succesul are 
mul4i p!rin4i. Cât de mare trebuie 
s! fie succesul nostru? Al nostru 
are peste *'-''' de p!rin#i!“
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Conducerea Grupului  
de la stânga la dreapta:  
Thomas Leissing (Chief 
Financial O7cer & Speaker 
of the Group Management), 
Hannes Mitterweissacher 
(Chief Technology O7cer), 
Frank Bölling, (Chief Supply 
Chain O7cer),  Michael Egger 
Jr. (Chief Sales O7cer)

Conducerea Grupului:  
responsabilitate colectiv!.
 
În calitate de mare afacere de familie, suntem 
interesa#i mai mult decât al#ii de obiective pe 
termen lung. Acestea reprezint! baza pentru 
calitatea excep#ional! a produselor noastre 
"i pentru respectul în rela#ia cu angaja#ii, 
clien#ii "i partenerii. Pe aceast! baz! este 
consolidat! conducerea grupului, care 
ilustreaz! stabilitatea companiei. 

Thomas Leissing, Frank Bölling, Michael 
Egger Jr. "i Hannes Mitterweissacher î"i 
împart domeniile de responsabilitate – cu un 
obiectiv comun: dezvoltarea la cel mai înalt 
nivel a acestei companii de succes. Împreun! 
cu to#i ceilal#i angaja#i EGGER î"i propun 
în fiecare zi, ca EGGER s! r!mân! unic "i 
distinct. Pentru toate acestea exist! doar o 
singur! direc#ie: tot înainte.

Noi suntem EGGER
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EGGER nu creeaz! doar mai mult din lemn, ci 
mai mult "i din locurile de munc!. Angaja#ii 
no"tri cu o înalt! calificare "i foarte dedica#i 
se afl! în centrul Grupului EGGER "i definesc 
ceea ce este în prezent: o companie lider în 

industria materialelor pe baz! de lemn. Ne 
asum!m r!spunderea de a crea pentru to#i 
angaja#ii no"tri condi#iile de a-"i perfec#iona 
abilit!#ile la maximum. 

Succesul nostru nu provine 
din noroc. Ci de la cele peste 
+'.''' de mâini harnice.

Angaja#ii no"tri

„EGGER sprijin! 
posibilit!#ile unice. 
Prin traininguri bune "i 
suport am fost capabil 
s! îmi dezvolt abilit!#ile 
"i s! formez o echip! de 
succes.”

Peter Reed,
Maistru mentenan#! atelier mecanic,
Hexham (UK)
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Noi suntem EGGER

„Intuirea trendurilor este 
o art!. Implementarea 

acestora la EGGER într-un 
produs concret m!  

fascineaz! în fiecare zi, la 
fel ca la început.“

„Ca superior ierarhic  
într-o pozi#ie de regul! 
dominat! de b!rba#i, la 
EGGER m-am putut  
dezvolta continuu "i am 
înv!#at multe lucruri noi.”

Yuliya Kukshaus, 
Director depozit de lemn, 
 
Gagarin (RU)

Klaus Monho8,
Director Management Decoruri "i Design, Brilon (DE)
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„Avem oportunitatea unic! de a lucra cu cea mai 
avansat! tehnologie "i de a beneficia de experien#a 
bogat! a angaja#ilor din toat! Europa.“

Mih!i#! C!lug!rean, 
9ef de tur! Produc#ie OSB,
R!d!u#i (RO)
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Noi suntem EGGER

„Care e cel mai important 
lucru pe care l-am înv!#at 

la EGGER? C! exist! o 
solu#ie pentru toate.”

„EGGER dovede"te  
respect pentru cuvântul 
dat. Aceast! atitudine 
este perceput! 
foarte pozitiv - atât în 
interiorul cât /i în afara 
companiei.”

Sophie Bourniquel-de Oliveira,
Manager Decoruri "i Produse FR/ES/PT, 
Rion des Landes (FR)

Peter Lattrich, 
Director Timberpak -  

companie EGGER de reciclare, 
Lehrte (DE)



„Activitatea mea în cadrul 
departamentului de 
logistic! este complex!, 
plin! de dinamism "i 
diversitate. Exact ca 
EGGER.”

C!t!lina Sîrbu, 
Specialist în Managementul Transporturilor, 
R!d!u#i (RO)

$$

„Aici la EGGER apreciez 
în mod special mediul 

pl!cut de lucru. 9tim cu 
to#ii c! provoc!rile sunt 

cel mai bine rezolvate 
împreun! – iar aceasta ne 

une"te.“

Wilhelm Grauer,
Operator înc!rc!tor frontal la depozitul de lemn,

Brilon (DE)
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Noi suntem EGGER

„Lucrul într-o companie inovatoare înseamn! 
provoc!ri noi în fiecare zi.  
Îmi face mare pl!cere s! vin cu idei noi "i s! le pot 
pune în practic!.”

Julia Reiter, 
Tehnician în divizia de management al calit!#ii în Grup, 
St. Johann în Tirol (AT)
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$) Combin!m calitatea 
cu designul.
9i St. Johann cu Tokio.

Prezen#! interna#ional!

EGGER cre"te pe vertical! 
chiar "i la sediul central 
din St. Johann in Tirol (AT). 
Depozitul cu rasteluri su-
praîn!l#ate, având o în!l#ime 
de &&,%-m ofer! spa#iu de de-
pozitare pentru &.-&''-m& de 
materiale pe baz! de lemn. 
Depozitarea se realizeaz! 
complet automat cu . robo#i 
de deservire rafturi, în total 
existând &.'$' de locuri de 
depozitare pe *) nivele. 
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Cre"tem prin for#e proprii

EGGER gânde"te global "i ac#ioneaz! local. 

Ne consider!m o companie interna#ional! cu 
r!d!cini tiroleze. Ne concentr!m pe pie#ele din 
Europa "i America – dar, de asemenea, pe pie#ele 
de export, începând din Asia pân! în Oceania, 
cererea pentru produsele noastre este în cre"tere. 
Cu ajutorul unui sistem logistic elaborat sunt 

integrate toate mijloacele de transport disponibile 
– rutiere, feroviare "i maritime – pentru a putea 
reac#iona oricând rapid la solicit!ri "i a asigura 
aprovizionarea cu materie prim!.

EGGER s-a extins la nivel mondial, pentru a fi cât 
mai aproape.

Exploatarea sistemelor 
logistice în mod ecologic are 
efecte benefice atât pentru 
infrastructur!, cât "i pentru 
utilizarea "i alegerea eficient! 
a mijloacelor de transport 
adecvate. 

5 În fiecare zi *.&%' de camioane pleac! din fabricile EGGER.  

Dac! ar rula în coloan!, ar forma un convoi de +$ km lungime.
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Unterradlberg   AT

St. Johann in Tirol   AT
*

&

.

+

$

%
Bevern DE

Wörgl AT

Brilon   DE

Gifhorn DE

Ne putem mândri cu  
fabricile noastre.  
În +' loca#ii de produc#ie.

Imaginea din dreapta:
Proiectul ecologic /i de 
eficien4! energetic! din 
St. Johann: Fabrica EGGER 
produce energie termic! prin 
arderea în centrala proprie 
a biomasei "i a reziduurilor 
biogene de produc#ie. Pe 
lâng! fabrica EGGER, aceasta 
alimenteaz! printr-o re#ea de 
înc!lzire central! peste *-''' 
de gospod!rii, precum "i to#i 
consumatorii mari locali cu 
energie.



Barony   UK

Wismar   DE

Bünde DE

,

-

..

.(

.+

'

.&

.*
Rion des Landes   FR

Hexham   UK

Marienmünster DE

Rambervillers   FR

Shuya   RU
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Cre$tem prin for%e proprii

.,
Biskupiec   PL

Gagarin   RU
./

.-

Din Austria în toat" lumea. Prima instala%ie de 
produc%ie a PAL-ului din Tirol a constituit piatra 
de temelie pentru Grupul EGGER, iar de atunci 
cre$tem prin for%e proprii. În mod sustenabil $i pe 
plan interna%ional.  

Indiferent dac" o plac" provine din fabrica Rion si-
tuat" în sud-vestulFran%ei sau din fabrica ruseasc" 
din Gagarin – toate corespund standardelor înalte 
de calitate EGGER. 

.)

.'

&+

Concordia   AR

Lexington, NC   US

Radau%i   RO

Gebze   TR





Loca!iile noastre 
de produc!ie

Birourile noastre 
de vânz"ri

# St. Johann in Tirol AT
$ Wörgl AT
% Unterradlberg AT
& Brilon DE
' Bevern DE
( Gi) orn DE
* Bünde DE
+ Marienmünster DE
, Wismar DE
#- Hexham UK
## Barony UK
#$ Rambervillers FR
#% Rion des Landes FR
#& Shuya RU
#' Gagarin RU
#( R"d"u!i RO
#* Gebze TR
#+ Concordia AR
#, Biskupiec PL
$- Lexington, NC US

# Tours FR
$ Kortrijk BE
% Tistrup DK
&  Kriens CH
' Treviso IT
( .en/ur SI
* Vara0din HR
+ Hradec Kr"lov1 CZ
, Pozna2 PL
#- Budapest HU
## Belgrade RS
#$ So3 a 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

!"

#$

#%

#&

#'

#(

#)

#*

#!

##
#" %

$

& '()

*
! #

!)

!*

!!

!#

!"

#%

#$

#&

#'

#(
#)

#*

#!
##

#"

%
$

&'(
)

*

!

#

!"

!#

!$

!%

!&

!'

!(

!!
!) "

*

# $%&

'
( !

!#

!$

!%
!&

!'

!(
!!

!)

"
*

#$%
&

'

(

!

Acas" în Austria, 
acas" în toat" lumea.

/*



Loca!iile noastre 
de produc!ie

Birourile noastre 
de vânz"ri

# St. Johann in Tirol AT
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Cre"tem prin for#e proprii
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Cre"tem prin for#e proprii

Inova#ie

Lemnul "i activit!#ile de prelucrare ale acestuia 
au înso#it omenirea de-a lungul secolelor. 
EGGER î"i aduce zilnic o important! contribu#ie 
la optimizarea acestor avantaje ale lemnului. 
Activitatea noastr! cu lemnul conduce astfel c!tre 
o dezvoltare continu! a produselor, proceselor "i 
serviciilor noastre. Aceast! activitate este decisiv! 
pentru îndeplinirea viziunii EGGER. Dorim s! 
"tim chiar în acest moment ce va dori clientul de 
mâine. 

În acest sens, respectarea mediului înconjur!tor "i 
a sustenabilit!#ii joac! întotdeauna un rol central. 
Materia prim! utilizat! de c!tre noi provine direct 
din natur!. Aceast! înseamn! c! ne desf!"ur!m 
activitatea protejând resursele. Pe parcursul 
întregului lan# de produc#ie.

Cum îndeplinim 
dorin#ele clien#ilor de ast!zi?  
Cu tehnologia de mâine. 

Suprafe#ele cu pori sincroni 
Feelwood prezint! armonia 
perfect! dintre aspect "i sim#, 
dar "i rezisten#a absolut! a 
materialelor.

Imagine stânga:
Inova#ii în produc#ie:  
Prin intermediul celor $' 
de cilindri, care pot aplica o 
presiunea de pân! la 
 ('' N/mm2 "i % a came-
relor de luat vederi pentru 
pozi#ionarea platanului de 
presare, ne este facilitat! 
producerea unor suprafe#e 
perfect sincrone pe instala#ia 
„Super-KT“ aflat! în fabrica 
din St. Johann în Tirol (A).

Toate decorurile noastre prezentate "i men#ionate sunt imita#ii.



.) Formula noastr! pentru  
creativitate? Solu#ii. 

O echip! de cercet!tori "i tehnologi abordeaz! 
în TechCenter din Unterradlberg (AT) subiectele 
importante pentru viitor privind dezvoltarea 
inova#iilor în noi categorii de produse, tehnologii, 
agen#i de adezivare "i procese de produc#ie 
pentru materialele pe baz! de lemn. Activitatea 

din laboratoarele noastre se orienteaz! în 
special pe beneficiile ob#inute de c!tre clien#i, 
reprezentând astfel baza pentru profitabilitatea 
noastr! pe termen lung. Aici, viziunea noastr! 
devine realitate. De la etapa de cercetare pân! la 
implementarea industrial!. 

Lemnul în laborator:
La testul-perforator se m!soa-
r! con#inutul de formaldehid! 
al pl!cilor aglomerate prin 
extrac#ia cu toluol "i stabilirea 
fotometric! final!.

Toate decorurile noastre prezentate "i men#ionate sunt imita#ii.
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Cre"tem prin for#e proprii

Pentru noi este important ca 
produsele noastre s! ofere 
beneficii maxime pentru cli-
en#ii no"tri. De aceea oferim 
o serie complet! de servicii 
suport – pentru faza de 
proiectare, întreb!ri despre 
produs "i pân! la vizualiz!rile 
designului.

9i serviciile noastre se dezvolt! continuu. La o 
ap!sare de buton, în studioul nostru de design 
virtual (VDS) pot fi vizualizate toate decorurile din 
colec#ia EGGER de produse decorative, precum "i 
toate decorurile actuale de pardoseli, în variante 
diferite de spa#iu.

Aplica#ia „Colec#ia EGGER de produse decorative” 
permite clien#ilor s! consulte oricând întreaga 
colec#ie de mobil! "i amenaj!ri interioare. Astfel, 
ei pot lua mai rapid decizii, î"i pot realiza ideile  
într-un mod inteligent "i beneficiaz! în mod  
simplu de ceea ce au cu adev!rat nevoie.

5 Angaja#ii no"tri au milioane de idei – cele mai bune devin 

produse "i servicii noi "i îmbun!t!#ite "i se num!r! printre cele 

peste +-.'' de brevete la nivel mondial.
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Cre"tem prin for#e proprii

Unim ceea ce se cuvine a fi împreun!: 
consumatori "i furnizori. 

De la arbore la produs. Circuitul ecologic 
începe la noi exact acolo unde cre"te materia 
prim!. În procesul de produc#ie utiliz!m exclusiv 
lemn recoltat din p!duri cu management forestier 
sustenabil, produse secundare de calitate de la 
fabrici de cherestea "i lemn reciclat adecvat. 

Lemnul, ca materie prim!, este utilizat integral 
atât pentru produc#ia de cherestea debitat!, cât 
"i pentru realizarea materialelor pe baz! de lemn. 
Lemnul rezidual din procesul de produc#ie este 
utilizat în mod integral în fabricile noastre. 

Aplic!m urm!toarea regul!: valorificarea 
material! înaintea celei termice. Doar atunci 
când reziduurile lemnoase rezultate nu mai pot 
fi utilizate în procesul de produc#ie, acestea sunt 
valorificate pentru a genera energie electric! 
"i termic!. Am creat astfel un sistem pentru 
utilizarea optim! a lemnului "i nu depindem de 
combustibili fosili. 

Integrare

Imagine pagina din stânga:
Integrare invers! la EGGER: 
Pentru a asigura "i îmbun!-
t!#i aprovizionarea cu lemn, 
cont!m pe propriul sistem de 
management forestier. 



%+ Un concept complet integrat.  
Sau: ne gândim la clientul final 
înc! de la materia prim!.

EGGER integreaz! to#i partenerii implica#i în lan#ul 
cre!rii de valori. Integrarea înseamn! implicarea 
în fiecare etap! din întregul proces.  9i în fiecare 
direc#ie.

Integrare invers!. Ne baz!m pe parteneriate "i 
contracte pe termen lung cu furnizorii no"tri, 

pentru a asigura "i îmbun!t!#i aprovizionarea 
cu materie prim!. Implement!m acest concept 
prin utilizarea propriei fabrici de cherestea, a 
instala#iei de produc#ie adezivi, companiile 
noastre de administrare forestier! "i de reciclare 
lemn, planta#iile cu ciclu scurt de rota#ie, "i 
propriile sisteme de logistic!. 

Consolidarea loca#iei de  
produc#ie din R!d!u#i:  
În fabrica româneasc! am 
investit într-o instala#ie de 
adezivi, pentru a ne asigura 
necesarul de adezivi "i  
r!"ini utilizate în produc#ie.

Toate decorurile noastre prezentate "i men#ionate sunt imita#ii.



%&

Cre"tem prin for#e proprii

Integrare din mers. Cu ajutorul tehnologiei Clic 
în construc#ia de mobil! oferim o gam! variat! 
de posibilit!#i noi. Clic presupune o îmbinare 
perfect! "i continu! cu nut "i feder pentru 
îmbinarea rectangular! a pl!cilor de PAL "i a 
pl!cilor u"oare pentru construc#ii Eurolight cu 

sigilare pe circumferin#!. Datorit! sistemului de 
îmbinare Clic nu mai este nevoie de balamale 
suplimentare "i adezivi pentru montarea 
corpurilor. Construc#ia de mobil! devine astfel o 
joac! de copii.

Tehnologia clic permite  
oamenilor mobili din ziua 
de ast!zi un montaj "i un 
demontaj rapid.
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Înva#! unii de la al#ii: 
Christian Seiwald, directorul 
unui atelier auto din  
St. Johann (AT), î"i 
împ!rt!"e"te cuno"tin#ele 
dobândite cu speciali"tii  
de mâine la EGGER.

O leg!tur! strâns! cu firma
Un mediu de lucru special plin de perspective, 
unde respectul este reciproc, iar omenia se scrie 
cu litere mari, creeaz! încredere "i bucuria de 
a munci. EGGER este recunoscut ca cel mai bun 
angajator din regiunea respectiv!.  

Care sunt cele mai frumoase locuri 
de la Lexington pân! la Shuya? 
Locurile noastre de munc!.

Identificare

În calitate de companie stabil! "i bine situat! 
economic, concentrat! permanent spre viitor, 
complet!m siguran#a necesar!  la locul de munc! 
cu bucuria de a lucra. Cine se angajeaz! la noi, nu 
este doar un salariat,  
ci parte a unei mari familii. 
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Cursuri de calitate: EGGER 
formeaz! speciali"tii de 
mâine într-o gam! variat! de 
profesii. 

„EGGER alearg!“: Un 
program, care men#ine 
angaja#ii în form! "i, în 
acela"i timp, colecteaz! 
fonduri pentru acte caritabile 
în comunitatea local!. Se 
doneaz! câte .-Euro pentru 
fiecare kilometru alergat.

Training integral
Preg!tim for#! de munc! specializat! pentru 
cele mai diferite profesii, de la ingineri forestieri 
"i l!c!tu"i, pân! la personal de birou – în total 
cca &.' de tineri colegi în loca#iile noastre de 
produc#ie. În acest sens integr!m competen#ele 
individuale ale angaja#ilor no"tri "i consolid!m 
abilit!#ile acestora. Planurile de formare 
profesional!, elaborate la nivel de grup, stabilesc 
noi standarde în sistemul de formare profesional! 
de stat al respectivei #!ri "i faciliteaz! programe 
na#ionale de schimb de experien#!.

Managementul s!n!t!#ii
Obiectivul nostru este ca personalul nostru s! 
î"i p!streze starea de s!n!tate. Sistemul EGGER 
de management al s!n!t!#ii ofer! numeroase 
posibilit!#i pentru o alimenta#ie s!n!toas!, 
mi"care "i diferite servicii de consiliere – peste $' 
anual.

5 De la lansarea „EGGER alearg!” în +'*', angaja#ii au alergat în  

cadrul competi#iilor peste &''-''' km "i au putut dona astfel 

mai mult de *,% milioane de Euro.
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„New Work” în St. Johann 
(AT): proiectul pilot pentru 
un nou concept de spa#iu 
de birouri promoveaz! 
colaborarea "i schimbul de 
informa#ii între angaja#i. 
Astfel, EGGER pune accentul 
pe digitalizare pentru a se 
adapta la noile nevoi actuale.

Locuri de munc! atractive
Satisfac#ia, determinarea "i motiva#ia angaja#ilor 
no"tri constituie baza cre"terii noastre. Echipa 
noastr! interna#ional! cuprinde membri din (( de 
na#iuni. Schimbul intensiv de know-how f!r!  
frontiere, îmbog!#e"te volumul nostru de  
cuno"tin#e interna#ionale "i caracterizeaz!  
cultura noastr! organiza#ional!. 
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Cre"tem prin for#e proprii

Participan#ii programului 
Startklar într-un training de 
prezentare. O dat! pe an, la 
acest program interna#ional 
pot participa aproape *) de 
persoane cu poten#ial pentru 
func#ii de conducere, din toate 
fabricile. 

Oportunit!#i de formare
De familie bun!. Obiectivul nostru este s! 
preg!tim personal specializat "i manageri din 
rândul salaria#ilor existen#i. Pentru îndeplinirea 
acestui deziderat am elaborat propriile programe 
pentru manageri. În special programul  

pentru tinerii manageri, Startklar, ofer! angaja#ilor 
cu calit!#i manageriale "ansa de a dobândi 
timp de un an "i jum!tate, principii valoroase 
de management "i competen#e sociale pentru o 
ulterioar! func#ie de conducere. 



Natural 
EGGER.

Mediu  pag.  ('
Sustenabilitate  pag.  (+





(' Lemnul trebuie tratat înainte  
de toate cu respect.

Pentru noi lemnul este 
materie prim! "i material re-
ciclabil. Ac#ion!m sustenabil, 
conserv!m resursele "i con-
tribuim astfel la dezvoltarea 
sustenabil!.

Oricine lucreaz! în strâns! leg!tur! cu natura a"a 
ca noi, gânde"te deja sustenabil, înainte ca acest 
concept s! devin! un trend. EGGER ia în serios 
responsabilitatea sa fa#! de oameni "i mediul 
înconjur!tor. Gestion!m afacerea într-un mod 
sustenabil, ceea ce reprezint! o practic! cotidian! 
pentru noi.

:inem permanent cont de consecin#ele 
comportamentului nostru asupra mediului 
înconjur!tor. Obiectivul nostru este exploatarea 
responsabil! a resurselor. R!spunsul sunt 
tehnologiile moderne din fabricile noastre "i 

îmbun!t!#irea continu! a proceselor. Pe lâng! 
contribu#iile importante la nivel regional pentru 
protec#ia mediului, EGGER contribuie "i la 
nivel macro: în fabricile noastre, în procesul de 
produc#ie utiliz!m exclusiv lemn recoltat din 
p!duri cu management forestier sustenabil, lemn 
rezidual de calitate de la fabrici de cherestea "i 
lemn reciclat adecvat.  
Lemnul înglobeaz! o cantitate mare de CO;: 
* m6-cherestea )'+ kg CO;, * m6-pl!ci OSB 
(.& kg-CO;, * m6-pl!ci din PAL brut *-'*, kg-CO; "i 
* m6 pl!ci MDF *-',% kg CO;.

5 În toate produsele EGGER sunt absorbite anual %,. mil. de tone CO;. 

Mediu





(+

Reciclare

Planificare "i 
utilizare

Utilizarea 
produselor 

secundare de 
debitare

Produc#ia "i finisarea 
materialelor pe baz! de lemn 

Energiile 
regenerabile

Silvicultur! 
sustenabil!

Circuitul nostru de mediu -
sau de ce sustenabilitatea 
este pentru noi mai mult decât 
un simplu cuvânt. 

Declara#iile de mediu pentru produse (EPDs) ne 
permit o transparen#! total!.  Ele furnizeaz! 
speciali"tilor în domeniu informa#ii importante 
despre mediu "i s!n!tate, pentru fiecare produs 
de baz! din gama noastr!, putând fi puse "i la 
dispozi#ia utilizatorilor finali interesa#i.

Pentru îmbun!t!#irea continu! a performan#ei noastre 
ecologice în procesul de produc#ie, am implementat 

sistemele de management de mediu "i energetic 
certificate interna#ional conform ISO .'''*, 

ISO *$''* "i EMAS.

Cump!r!m cu preponderen#! 
produse secundare de la 

fabrici de cherestea 
regionale "i certificate. Prin 

utilizarea produselor 
secundare protej!m 

resursele naturale.

În cadrul produc#iei noastre 
de materiale pe baz! de lemn 
recicl!m de"eurile din lemn. 
Acest lemn reciclat provine 
din produse eliminate, 
precum piesele de mobilier, 
pale#i sau ambalaje.
În acest mod protej!m resurse 
proaspete "i prelungim efectul 
stoc!rii CO;.

Biomasa "i resturile de lemn 
din produc#ie care nu mai pot 
fi valorificate ca materie prim! 
sunt transformate în centrale 
energetice proprii pe baz! de 
biomas! în energie termic! "i 
electric! ecologic!.

Ne implic!m pentru promovarea exploat!rii forestiere 
sustenabile. Asigur!m respectarea standardelor 
legale "i sociale în cadrul lan#urilor noastre de livrare. 
Lemnul nostru provine *'' % din surse legale 
verificate "i controlate conform ISO &)+''. 
Cump!r!m lemnul rotund cu prec!dere din p!duri 
certificate din regiunea de achizi#ie.

Sustenabilitate
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Mediul înconjur!tor "i sustenabilitatea

Aceasta este aplica#ia practic! a filosofiei noastre. 
Reziduurile lemnoase "i lemnul reciclat care 
nu mai pot fi valorificate în produc#ie, sunt 
transformate în centralele proprii pe baz! de 
biomas! în energie electric! "i termic! ecologic! 
pentru produc#ie, ceea ce echivaleaz! cu 

economisirea a peste + milioane de tone de CO; 
anual în compara#ie cu arderea gazelor naturale. 
În conformitate cu concep#ia noastr! de utilizare 
optim! "i atent! fa#! de clim! a lemnului ca 
materie prim!. Exact în sensul celui mai important 
furnizor al nostru: natura.

Valorificare prin reciclare la 
EGGER: optimizarea 
recicl!rii "i refolosirea lemnu-
lui constituie o component! 
important! a circuitului 
nostru de mediu pentru prote-
jarea naturii.

5 PAL-ul nostru este compus din

aproape &' % material reciclabil.



EGGER  
dintr-o 
privire.
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Cre"terea sus#inut! din ultimele decenii cu fabrici 
în Europa Central!, de Vest "i de Est, precum 
"i în America de Nord "i de Sud înseamn! "i 
un nivel ridicat de diversitate. Între timp, în 
diferitele noastre fabrici lucreaz! oameni de (( 
de na#ionalit!#i diferite. Ceea ce îi une"te pe 
to#i este pasiunea pentru lemn, resursa noastr! 

cea mai valoroas!. Filmul despre compania 
noastr! prezint! în mod impresionant aceast! 
leg!tur!. Aici au cuvântul nu numai angaja#ii, ci 
"i proprietarii "i Conducerea Grupului. Ace"tia 
explic! modul în care EGGER a crescut "i care 
sunt valorile care scot în eviden#! lumea EGGER. 
Nucleul îl reprezint! angaja#ii. 

Un film scurt red! 
povestea EGGER.

Roman din Polonia, Paula din 
Germania, Lance din SUA, 
Anastasiya din Rusia "i Aude 
din Fran#a: pe to#i îi une"te 
pasiunea pentru aceast! 
resurs! unic!, lemnul.



Filmul despre compania EGGER
www.egger.com/film

Pasiunea une"te.
*' #!ri. +' de fabrici. * film.



Redac!ie:

FRITZ EGGER GmbH & Co. OG Holzwerkstoffe
Weiberndorf +' • %&)' St. Johann in Tirol • Austria
www.egger.com
 
Surs! imagini:
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