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Misiunea noastră

8

„Noi creăm
mai mult din lemn.”
Presa ContiRoll:
Nucleul fiecărei fabrici EGGER
pentru producția de PAL brut.
Instalația din Hexham (UK)
prezentată aici are 48,5 m lungime și 2,6 m lățime. Aceasta
funcționează non-stop.

Acest standard înalt l-a motivat pe Fritz Egger
senior în 1961, atunci când a deschis prima fabrică
de PAL în St. Johann in Tirol, punând astfel bazele
poveștii de succes EGGER. Ce am mai putea
adăuga noi astăzi? Per total există 20 de fabrici în
10 țări, cu peste 10 000 de angajați.

Acesta este rezultatul impresionant al unei viziuni
din Austria, care ne determină și ne motivează
zilnic pe noi, cei de la EGGER, să dezvoltăm în
mod continuu Grupul de întreprinderi, iar în acest
mod să creăm noi perspective pentru clienții,
partenerii și angajații noștri.

Înapoi la rădăcini: avem o
fabrică proprie de cherestea
la unitatea de producție complet integrată din Brilon (DE).
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De ce avem produse atât de
variate?
Deoarece clienții noștri sunt
atât de diferiți.

Industria mobilei

Retail/Distribuție/
Arhitectură

DIY

Clienții noștri din industria mobilei
beneficiază de materialele și serviciile
potrivite, care îndeplinesc cerințele
individuale ale clienților. Prin materialele
și suprafețele inovatoare suntem un
trendsetter și furnizor de idei.

Pentru distribuitori, proiectanți și
arhitecți există o paletă specială de
produse. Prin rețeaua noastră extinsă de
distribuitori specializați, toate produsele
pot fi achiziționate de pe stoc, chiar și
într-o cantitate redusă.

Iubitorii bricolajului care apreciază
calitatea, pot găsi produsele dorite în
gama DIY, materiale pe care le livrăm
în magazinele de profil DIY, renumite la
nivel internațional. Oferta cuprinde în
primul rând gama noastră de pardoseli,
precum și OSB și cherestea.

Toate decorurile noastre prezentate și menționate sunt imitații.

Lumea EGGER
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Tehnologie ultramodernă în
practică: presa cu secvență
scurtă pusă în funcțiune în
anul 2013 în St. Johann in
Tirol (AT) este prima de acest
tip și este utilizată pentru
laminarea plăcilor cu structuri
adânci, cu pori sincron pe
ambele suprafețe, cât și
pentru presarea și laminarea
plăcilor compacte și a plăcilor
subțiri.

Suntem un furnizor cu o gamă completă de
produse pentru industria mobilei și design
interior, construcții din lemn și pardoseli. Nu
există limite pentru varietatea produselor. Lucrăm
constant la dezvoltarea portofoliului nostru de
produse. Complementar cu dezvoltarea periodică

a noilor decoruri și suprafețe în conformitate cu
tendințele actuale, punem accent pe promovarea
inovațiilor tehnologice astfel încât să optimizăm
constant produsele noastre, să simplificăm
procesele tehnologice și să continuăm creșterea
pe termen lung.
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Mobilier și design interior,
produse pentru construcții și
pardoseli: Un trio pe care
îl armonizăm în fiecare zi.
Traiul și munca cu lemnul reprezintă vocația
noastră. Brandul EGGER reuneşte o gamă extinsă
de produse, care se regăsesc în multe sectoare ale
vieții private și publice. Dezvoltarea continuă și
actualizarea decorurilor și a suprafețelor stabilesc

Mobilier şi design interior
Materiale în conformitate cu tendințele și un
univers unic cu decoruri pentru design interior.
Pentru producătorii de mobilier oferim PAL brut,
plăci subțiri, plăci MDF, plăci HDF, plăci lăcuite,
plăci ușoare, PAL melaminat, laminate, piese
finite de mobilier, blaturi de lucru, fronturi, glafuri,
plăci compozite laminate, laminate compact, plăci
acustice și canturi.

Expoziția din Pavilionul German la
Expo Milano 2015 (IT):
Pentru această „Grădină a ideilor”
au fost utilizați în total patru
kilometri de plăci ușoare EGGER
Eurolight. Chiar și în toate celelalte
zone interioare ale pavilionului expozițional au fost utilizate produse
EGGER.

Toate decorurile noastre prezentate și menționate sunt imitații.

tendințele în design. Inovațiile tehnologice
facilitează aplicabilitatea produselor noastre și
optimizează continuu proprietățile acestora. Un
volum mare de muncă, pentru a diminua efortul
clienților noștri.

Lumea EGGER

Produse pentru construcții
Cine dorește să construiască ecologic utilizând
lemnul, va descoperi la noi o ofertă variată de
plăci OSB, plăci OSB pentru pardoseli, plăci
fibrolemnoase permeabile la vapori și rezistente
la umezeală, precum și cherestea. Cu materialele
noastre ecologice pentru construcţii din lemn,
oferim soluţii individuale, de înaltă calitate pentru
proiecte exigente,care garantează o prelucrare
rapidă și precisă.

Hală de asamblare avioane
Pilatus AG, Stans (CH):
Din lemn - pentru mediul
înconjurător. Construcțiile din
lemn sunt tot mai mult preferate celor din fier și beton. EGGER a oferit: 25.000 m2 OSB 4
TOP și 3.500 m2 DHF.

Pardoseli
Ambientul din locuințe devine mai plăcut
cu pardoselile noastre. Grație numeroaselor
decoruri disponibile și celor trei game de
produse specializate, pardoseala design
GreenTec, pardoseala Comfort și pardoseala
laminată, pardoseala EGGER este alegerea
perfectă pentru cele mai variate provocări,
deopotrivă în spațiile publice sau private.

Avem modelul potrivit pentru
toate dimensiunile și stilurile de
design interior, pentru orice clasă
de uzură și aspect. Pardoseala
laminată clasică, dar atât de
versatilă este valoroasă pe termen
lung, ușor de curățat și utilizabilă
universal.
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Mobilier şi design interior

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

15

Cerințele de design pentru locuințe și spații de lucru
sunt tot mai sofisticate. Pentru a îndeplini necesitățile
beneficiarilor finali și ale producătorilor de mobilier,
produsele trebuie să convingă optic şi tactil, iar
prelucrarea lor să fie ușoară.

Imagine pagina din stânga:
Prin categoria de produse
plăci lăcuite PerfectSense
oferim suprafețe lucioase și
mate la calitate Premium.
Suprafețele finisate oferă
amenajărilor interioare o notă
exclusivă și sofisticată.

Împreună reușim:
EGGER facilitează consilierea
clienților săi prin vasta
ofertă de servicii.

Toate decorurile noastre prezentate și menționate sunt imitații.

Cum apar tendințele?
În timp ce le implementăm.
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Inovarea are nevoie de spațiu. O dată pe an,
prezentăm noile noastre decoruri și inovații
tehnice la EGGERZUM, târgul nostru intern pentru
industria mobilei, organizat în majoritatea țărilor
europene și astfel promovăm decisiv dezvoltarea
designului modern.
Astfel iau naștere idei de design pentru noile
game de mobilier, care stabilesc standarde și se
regăsesc ulterior în multe arii publice sau private.
Pentru a fi exacți, sunt peste tot – deoarece

arte Hotel, Salzburg (AT):
Suprafețele negre
PerfectSense Matt conferă un
aspect elegant camerelor din
acest hotel.

Toate decorurile noastre prezentate și menționate sunt imitații.

livrăm aproape tuturor producătorilor renumiți de
mobilier. Produsele noastre se regăsesc aproape
în toate locuințele și în nenumărate hoteluri,
magazine și clădiri publice.
Pentru noi, designul nu reprezintă doar o
chestiune de aspect, ci totodată și una de
economie și funcționalitate. Astfel, tendințele
noastre sunt puțin mai neobișnuite decât
celelalte. Cu alte cuvinte, acestea sunt de durată.

Lumea EGGER
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Colecția EGGER de Produse Decorative cuprinde o
gamă variată de decoruri, structuri autentice ale
suprafețelor, o gamă extinsă de produse și servicii
inteligente. Oferim proiectanților și procesatorilor
nenumărate posibilități de combinare. Toate
plăcile suport EGGER pot fi acoperite cu decoruri
din colecție și pot fi combinate cu canturi
adecvate. Colecția EGGER de Produse Decorative
este răspunsul nostru la toate întrebările și
dorințele clienților noștri: de azi, dar și de mâine.

→

Producem anual peste 1 miliard de metri liniari de canturi.

Suficient pentru a înconjura pământul de 26 de ori.

Decorurile EGGER conferă
acestei bucătării naturalețe și
eleganță.

Lumea EGGER

Produse pentru construcţii

Ce trebuie să includă proiectele
de succes în construcții?
Multă experienţă.
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Constructorii apreciază avantajele lemnului cu privire la
estetică, starea de bine și confort.
Produsele EGGER pentru construcții adaugă încă ceva:
exact produsele potrivite pentru soluții individuale.

Imagine pagina din stânga:
Placa EGGER OSB 4 TOP în
format mare este utilizată
frecvent pentrumodule
prefabricate de pereți, tavane
și acoperișuri.

Suplimentar vastei game de
produse, oferim proiectanților și procesatorilor și o
varietate de servicii, precum
linia telefonică verde pentru
aplicații tehnice și ghidul de
proiectare digital.
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OSB 4 TOP
EGGER OSB 4 TOP: placa de calitate verificată
pentru construcții. Având caracteristici statice
și fizice prin construcție optime, certificate prin
Declarația de Performanță CE, se pretează atât la
realizarea construcțiilor inginerești din lemn, cât
și a celor în cadre de lemn. În plus, profilul conic
și asimetric, cu nut și feder permite o instalare
rapidă și extrem de precisă.

DHF
Placa EGGER DHF este o placă fibrolemnoasă
permeabilă la vapori și rezistentă la foc, ideală
pentru astereala acoperișurilor și izolarea
fațadelor. Pe această placă se poate păși,
iar datorită profilului nut și feder se asigură
impermeabilitatea și etanșeitatea construcției.
Datorită rasterului pentru fixare cuie imprimat pe
suprafața sa, montajul plăcii DHF este deosebit de
facil.

Cherestea
Cheresteaua EGGER este disponibilă în trei
variante: verde, uscată tehnic și rindeluită.
Sortarea vizuală și mecanizată, conform cerințelor
optice și de rezistență, îndeplinește cele mai
exigente pretenții (în imagine șipca pentru
acoperiș certificată CE, sortată mecanizat). Ca
urmare a controalelor stricte, atât interne cât și
externe, asigurăm un nivel ridicat și constant de
calitate pentru produsele noastre.

Lumea EGGER
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Noul sediu central din
St. Johann în Tirol (AT) în
etapa de construcție: clădirea
administrativă, construită
din materialele proprii, oferă
spații pentru peste 250 de
angajați.

Poți construi cu lemnul nostru.
Noi am făcut-o deja.
Prin gama produselor EGGER destinate
construcțiilor acoperim toate activitățile legate
de construcțiile din lemn. Nu suntem doar un
furnizor, suntem și un partener care oferă soluții
creative.
Semifabricatele din lemn și produsele din
lemn masiv EGGER sunt practice, eficiente și
durabile – atât în cadrul aplicațiilor de inginerie
a construcțiilor din lemn, construcția caselor din
lemn, design interior, cât și pentru proiecte de
renovare.

→

Desigur, ceea ce oferim clienților, utilizăm și noi la
montaj. La începutul anului 2014, la sediul central
al Grupului EGGER din St. Johann în Tirol (AT) a
avut loc ceremonia de inaugurare a lucrărilor de
construcție pentru noua clădire administrativă.
Similar clădirii administrative din Rădăuți (RO),
a TechCenter-ului din Unterradlberg (AT) și a
Forumului din Brilon (DE), aici sunt utilizate în
principal produse din portofoliul propriu.

Pentru construcția sediului central EGGER s-au utilizat 3.115 m3 lemn.

O cantitate, care se regenerează în doar 14 minute în pădurile din Germania.
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Pardoseli

Care este elementul de bază pentru
un ambient de locuit și de lucru
reușit? Pardoselile noastre.
Dorința noastră este ca oamenii să se simtă bine în
propria casă. Îndeplinim acest deziderat cu ajutorul
pardoselilor noastre și prin activitatea montatorilor.
Deoarece pardoselile noastre nu se caracterizează doar
prin design inovator și formate multiple, ci și printr-un
montaj facil.

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

O varietate mare de decoruri,
inovații tehnice și o ofertă
bogată de servicii definesc
Colecția de Pardoseli
EGGER.

Toate decorurile noastre prezentate și menționate sunt imitații.
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Fără teamă de apă:
Pardoselile EGGER cu tehnologie Aqua+ sunt deosebit
de rezistente la umiditate și
oferă soluția ideală pentru
spațiile în care umiditatea
apare în mod frecvent.

Pardoseli pentru
un aspect perfect.
Oferim o varietate de pardoseli pentru arhitecți,
montatori, designeri și amatorii de bricolaj, în
calitate de furnizor al unei game complete de
produse. În orice stil: realist, extravagant, clasic,
modern, vintage sau rustic. Varietatea noastră de
decoruri și suprafețele concepute special oferă
soluția perfectă pentru orice domeniu de utilizare.
Producem trei tipuri de pardoseli: pardoseală
laminată, pardoseală Comfort și pardoseală
Design GreenTec. Pardoseala laminată EGGER nu
este doar atractivă, ci atât rezistentă la impact,
la abraziune, cât și ușor de curățat. Pardoseala

Toate decorurile noastre prezentate și menționate sunt imitații.

EGGER Comfort îmbină într-un singur produs
proprietățile plutei cu funcționalitatea pardoselii
laminate. Soluția perfectă pentru toate încăperile
în care este necesară o pardoseală rezistentă o
reprezintă pardoseala Design EGGER GreenTec:
robuste și impermeabile, aceste pardoseli sunt
alegerea perfectă în special pentru utilizări
comerciale, precum în hoteluri și magazine.
CLIC it! simplifică montarea pardoselilor și conferă
un grad mai mare de stabilitate în zonele de
îmbinare.

Lumea EGGER

Atunci când vorbim despre reducerea nivelului de
zgomot și crearea unui confort sporit în încăperi,
se recomandă pardoseala EGGER Comfort.
Datorită celor două straturi de plută integrate,
pardoseala este caldă, moale și silențioasă.

→
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Decorurile moderne și suprafața robustă conferă
pardoselii noastre Comfort frumusețe de durată
și durabilitate. Prin utilizarea materiilor prime
regenerabile lemn și plută, aceasta este deosebit
de valoroasă din punct de vedere ecologic.

EGGER deține o capacitate de producție anuală de 80 mil. m2 de pardoseli –

cu aceasta s-ar putea acoperi 3,6 mil. de sufragerii cu o suprafață medie de cca 22 m2.

Decoruri moderne cu
proprietăți convingătoare.
Pardoseala EGGER Comfort nu
este doar călduroasă, netedă
și silențioasă, ci și ecologică.

Portofoliu de produse
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Fiecare cu colțurile și canturile
sale. Avem pardoseli,
suprafețe și lemn din belșug
pentru a le asorta.
Gama noastră de produse dintr-o privire:
În calitate de furnizor al unei game complete de produse,
avem o ofertă complexă de materiale pentru mobilier și
design interior, produse pentru construcții și pardoseli.
În următoarea etapă, o mare parte dintre plăcile noastre
suport vor fi înnobilate cu decoruri și suprafețe moderne.
Cheresteaua rindeluită și cea debitată completează oferta
noastră.

Imaginea din dreapta:
Combinația de culori,
materiale și suprafețe
conferă încăperii creativitate
și individualism. Prin
conceptul de decor „Interior
Match”, EGGER prezintă
posibilitățile de combinare a
mobilei cu pardoseala. Gama
îmbină decoruri din colecțiile
celor două linii de produse.

Toate decorurile noastre prezentate și menționate sunt imitații.

Construcţia de mobilă şi amenajări
interioare

PAL melaminat
Eurodekor®

Plăci lăcuite
PerfectSense®

Laminate

Canturi

Blaturi de lucru

Laminate compacte

Accesorii blaturi de lucru

MDF melaminat
Eurodekor®

Eurolight® Decor

Plăci ușoare Eurolight®

Panouri de spate

Panouri compozite

Plăci Eurospan®
din PAL brut

Plăci fibrolemnoase
cu densitate medie MDF

PAL subțire

Plăci MDF subțiri

Elemente de mobilier

Plăci din MDF subțire lăcuit

Lumea EGGER

Produse pentru
construcții

Pardoseli
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Cherestea
verde, uscată, rindeluită

OSB
cant drept

Pardoseli laminate

OSB
Nut și feder

Ergo Board

Pardoseală Comfort

DHF
Plăci fibrolemnoase permeabile

Plăci pentru pardoseli Eurospan®

Pardoseală Design GreenTec

Peel Clean Xtra

EGGER Protect

Plinte
asortate cu decorul pardoselii

Noi
suntem
EGGER.
Istoric
Filozofia noastră
O afacere de familie
cu o reputație deosebită
Angajații noștri
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Istoric

„Lemnul este
mult preavaloros,
pentru a-l irosi!”
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Fritz Egger senior, † 1982

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

Noi suntem EGGER
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În anul 1961. Fritz Egger senior conduce în mod
eficient afacerile familiei Egger care constau în
ferma agricolă Brunnhof și o fabrică de cherestea.
Unchiul său Edi conduce în paralel afacerile din
Kufstein: o berărie tradiţională, un hotel, un
cinematograf şi două restaurante.
Afacerile merg bine de ambele părți. Fabrica de
cherestea se număra printre cele mai moderne
din zonă. Dar Fritz Egger senior nu este mulțumit.

→

Atent observator, el nu întrevede viitorul
companiei EGGER în fabrica de cherestea. De
aici și decizia pentru un nou început. Demarează
proiectul primei fabrici de PAL sub marca EGGER.
Dar acest drum nu este unul uşor. Câteva luni
mai târziu, la deschiderea primei fabrici de PAL,
în pofida tuturor obstacolelor, Fritz Egger senior
demonstra tuturor că: Unde există voinţă, există şi
o fabrică.

În anul 1962 s-au produs în fabrica din St. Johann in Tirol 30 m3 PAL
pe zi. În prezent această cantitate de materiale pe bază de lemn se
produce în cele 20 fabrici EGGER în mai puțin de 2 minute.

Începutul: prima fabrică de
PAL EGGER în St. Johann in
Tirol în anul 1961.

Hexham (UK)

Gifhorn (DE)

Bünde (DE)
Rion des Landes (FR)

1984
1989
1990
1994
1995

Rambervillers (FR)

Unterradlberg (AT)

1970
Shuya (RU)

Wismar (DE)
Marienmünster (DE)

Wörgl (AT)

1966
Barony (UK)

Bevern (DE)

Brilon (DE)

St. Johann (AT)

1961
1999
2005
1998 2000
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Repere:
1961
Fondarea companiei de către Fritz Egger senior în
St. Johann in Tirol (AT)
1966
Preluarea fabricii de plăci din fibre de lemn din
Wörgl (AT)
1970
Punerea în funcțiune a fabricii de plăci PAL din
Unterradlberg (AT)
1982
Frații Michael, Fritz junior și Edmund Egger preiau
conducerea
1984
Prima fabrică internațională din Hexham (UK)
1989
Prima fabrică germană: Producția de laminate
din Gifhorn (DE)

Lexington, NC (US)

2017 2020
2019
Biskupiec (PL)

Gebze (TR)

2008 2011
2010

Concordia (AR)

Gagarin (RU)

Rădăuți (RO)

1990
Punerea în funcțiune a fabricii de plăci PAL din Brilon
(DE)
1994
Producția de piese finite de mobilier din Bünde
(DE); prima fabrică în Franța: Rion des Landes (FR)
1995
Producția de pardoseli laminate din St. Johann (AT)
1995
Construirea fabricii de MDF din Brilon (DE) și preluarea fabricii de MDF subțire din Bevern (DE)
1998
Punerea în funcțiune a fabricii de PAL brut din
Barony (UK)
1999
Producția de plăci OSB și pardoseli în Wismar (DE);
preluarea fabricii de laminate din Marienmünster
(DE)
2000
Preluarea fabricii de plăci PAL din Rambervillers (FR)
2005
Prima fabrică rusească din Shuya (RU)
2008
Începerea producției de plăci PAL în noua fabrică
din Rădăuți (RO)
2008
Punerea în funcțiune a fabricii de cherestea din
Brilon (DE)
2010
Achiziționarea producătorului turc de canturi Roma
Plastik din Gebze (TR)
2011
Preluarea fabricii de plăci PAL din Gagarin (RU)
2015
Extinderea fabricii St. Johann (AT) cu Stammhaus
(sediu central) și cu un depozit cu rasteluri supraînălţate
2016
Extinderea fabricii Gagarin (RU) cu instalație MDF și
producție de pardoseli
2017
Prima fabrică din afara Europei: Preluarea fabricii
Concordia (AR)
2019
Începerea producției de PAL în noua fabrică
din Biskupiec (PL)
2020
Prima investiție Greenfield din afara Europei: darea
în exploatare a noii fabrici din Lexington, NC (SUA)
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Filozofia noastră

Prin ce se evidențiază EGGER?
Prin noi toți.
EGGER este o familie internațională, mare și
energică. În spatele acestei descrieri se află 77 de
naționalități, în 20 de fabrici și 24 de birouri de
vânzări internaționale. Toți angajații noștri, tineri
sau maturi, depun eforturi pentru a contura grupul
de companii EGGER. Aceștia definesc compania

→
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EGGER prin angajamentul, competența, experiența
și loialitatea lor. În toate locațiile noastre, instruim
tinerii pentru a deveni muncitori calificați,
promovăm posibilitățile interne de dezvoltare și
construim succesul nostru pe o colaborare bazată
pe încredere.

EGGER formează actualmente peste 350 de tineri

în 24 profesii diferite.

Formarea la EGGER:
Ucenicii noștri la fabrica
St. Johann in Tirol (AT).

O afacere de familie
cu o reputație deosebită
„Cum este zicala? Succesul are
mulţi părinţi. Cât de mare trebuie
să fie succesul nostru? Al nostru
are peste 10 000 de părinți!“
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Proprietarii:
Fritz (stânga) și Michael Egger

EGGER din anul 1961.
Fiii lui Fritz Egger, Fritz și Michael au condus
compania către noi succese. Împreună, au
integrat excepțional compania EGGER pe
piața internațională și în acest demers au
rămas fideli valorilor centrale importante:
dinamismul, loialitatea, responsabilitatea și
încrederea.

În prezent, cei doi proprietari nu se mai
implică în mod activ în conducerea afacerii,
ei sunt membri ai Consiliului de Conducere și
stabilesc liniile strategice pentru dezvoltarea
companiei. Proprietarii se asigură printr-o
relație strânsă cu Conducerea Grupului, că
viziunea tatălui lor, a fondatorului firmei, va
fi continuată cu succes și de către următoarele generații.

Noi suntem EGGER

Conducerea Grupului:
responsabilitate colectivă.
În calitate de mare afacere de familie, suntem
interesați mai mult decât alții de obiective pe
termen lung. Acestea reprezintă baza pentru
calitatea excepțională a produselor noastre
și pentru respectul în relația cu angajații,
clienții și partenerii. Pe această bază este
consolidată conducerea grupului, care
ilustrează stabilitatea companiei.
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Thomas Leissing, Frank Bölling, Michael
Egger Jr. și Hannes Mitterweissacher își
împart domeniile de responsabilitate – cu un
obiectiv comun: dezvoltarea la cel mai înalt
nivel a acestei companii de succes. Împreună
cu toți ceilalți angajați EGGER își propun
în fiecare zi, ca EGGER să rămână unic și
distinct. Pentru toate acestea există doar o
singură direcție: tot înainte.

Conducerea Grupului
de la stânga la dreapta:
Thomas Leissing (Chief
Financial Oﬃcer & Speaker
of the Group Management),
Hannes Mitterweissacher
(Chief Technology Oﬃcer),
Frank Bölling, (Chief Supply
Chain Oﬃcer), Michael Egger
Jr. (Chief Sales Oﬃcer)

Angajații noștri
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Succesul nostru nu provine
din noroc. Ci de la cele peste
20.000 de mâini harnice.

„EGGER sprijină
posibilitățile unice.
Prin traininguri bune și
suport am fost capabil
să îmi dezvolt abilitățile
și să formez o echipă de
succes.”
Peter Reed,
Maistru mentenanță atelier mecanic,
Hexham (UK)

EGGER nu creează doar mai mult din lemn, ci
mai mult și din locurile de muncă. Angajații
noștri cu o înaltă calificare și foarte dedicați
se află în centrul Grupului EGGER și definesc
ceea ce este în prezent: o companie lider în

industria materialelor pe bază de lemn. Ne
asumăm răspunderea de a crea pentru toți
angajații noștri condițiile de a-și perfecționa
abilitățile la maximum.

Noi suntem EGGER
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„Ca superior ierarhic
într-o poziție de regulă
dominată de bărbați, la
EGGER m-am putut
dezvolta continuu și am
învățat multe lucruri noi.”
Yuliya Kukshaus,
Director depozit de lemn,
Gagarin (RU)

„Intuirea trendurilor este
o artă. Implementarea
acestora la EGGER într-un
produs concret mă
fascinează în fiecare zi, la
fel ca la început.“
Klaus Monhoﬀ,
Director Management Decoruri și Design, Brilon (DE)
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„Avem oportunitatea unică de a lucra cu cea mai
avansată tehnologie și de a beneficia de experiența
bogată a angajaților din toată Europa.“
Mihăiță Călugărean,
Șef de tură Producție OSB,
Rădăuți (RO)

Noi suntem EGGER
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„EGGER dovedește
respect pentru cuvântul
dat. Această atitudine
este percepută
foarte pozitiv - atât în
interiorul cât şi în afara
companiei.”
Sophie Bourniquel-de Oliveira,
Manager Decoruri și Produse FR/ES/PT,
Rion des Landes (FR)

„Care e cel mai important
lucru pe care l-am învățat
la EGGER? Că există o
soluție pentru toate.”
Peter Lattrich,
Director Timberpak companie EGGER de reciclare,
Lehrte (DE)

44

„Activitatea mea în cadrul
departamentului de
logistică este complexă,
plină de dinamism și
diversitate. Exact ca
EGGER.”
Cătălina Sîrbu,
Specialist în Managementul Transporturilor,
Rădăuți (RO)

„Aici la EGGER apreciez
în mod special mediul
plăcut de lucru. Știm cu
toții că provocările sunt
cel mai bine rezolvate
împreună – iar aceasta ne
unește.“
Wilhelm Grauer,
Operator încărcător frontal la depozitul de lemn,
Brilon (DE)

Noi suntem EGGER
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„Lucrul într-o companie inovatoare înseamnă
provocări noi în fiecare zi.
Îmi face mare plăcere să vin cu idei noi și să le pot
pune în practică.”
Julia Reiter,
Tehnician în divizia de management al calității în Grup,
St. Johann în Tirol (AT)

Creștem
prin forțe
proprii.
Prezență internațională
Inovație
Integrare
Identificare
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Prezență internațională

Combinăm calitatea
cu designul.
Și St. Johann cu Tokio.
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EGGER crește pe verticală
chiar și la sediul central
din St. Johann in Tirol (AT).
Depozitul cu rasteluri supraînălțate, având o înălțime
de 33,6 m oferă spațiu de depozitare pentru 35 300 m3 de
materiale pe bază de lemn.
Depozitarea se realizează
complet automat cu 5 roboți
de deservire rafturi, în total
existând 3.040 de locuri de
depozitare pe 18 nivele.

Creștem prin forțe proprii

→
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În fiecare zi 1.360 de camioane pleacă din fabricile EGGER.

Dacă ar rula în coloană, ar forma un convoi de 24 km lungime.

Exploatarea sistemelor
logistice în mod ecologic are
efecte benefice atât pentru
infrastructură, cât și pentru
utilizarea și alegerea eficientă
a mijloacelor de transport
adecvate.

EGGER gândește global și acționează local.
Ne considerăm o companie internațională cu
rădăcini tiroleze. Ne concentrăm pe piețele din
Europa și America – dar, de asemenea, pe piețele
de export, începând din Asia până în Oceania,
cererea pentru produsele noastre este în creștere.
Cu ajutorul unui sistem logistic elaborat sunt

integrate toate mijloacele de transport disponibile
– rutiere, feroviare și maritime – pentru a putea
reacționa oricând rapid la solicitări și a asigura
aprovizionarea cu materie primă.
EGGER s-a extins la nivel mondial, pentru a fi cât
mai aproape.

Ne putem mândri cu
fabricile noastre.
În 20 locații de producție.
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St. Johann in Tirol AT

Wörgl AT
2

1

Unterradlberg AT

Brilon DE
4

3

Bevern DE
5

Imaginea din dreapta:
Proiectul ecologic şi de
eficienţă energetică din
St. Johann: Fabrica EGGER
produce energie termică prin
arderea în centrala proprie
a biomasei și a reziduurilor
biogene de producție. Pe
lângă fabrica EGGER, aceasta
alimentează printr-o rețea de
încălzire centrală peste 1 000
de gospodării, precum și toți
consumatorii mari locali cu
energie.

Gifhorn DE
6

Bünde DE

Marienmünster DE

7

8

Wismar DE

Hexham UK

9

10

Barony UK

Rambervillers FR

11

12

Rion des Landes FR
13

Shuya RU
14

Creștem prin forțe proprii

Din Austria în toată lumea. Prima instalație de
producție a PAL-ului din Tirol a constituit piatra
de temelie pentru Grupul EGGER, iar de atunci
creștem prin forțe proprii. În mod sustenabil și pe
plan internațional.

Gagarin RU

Indiferent dacă o placă provine din fabrica Rion situată în sud-vestulFranței sau din fabrica rusească
din Gagarin – toate corespund standardelor înalte
de calitate EGGER.

Radauți RO

15

16

Gebze TR

Concordia AR

17

18

Biskupiec PL
19
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Lexington, NC US
20
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Acasă în Austria,
acasă în toată lumea.
Locațiile noastre
de producție
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

Birourile noastre
de vânzări
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

Creștem prin forțe proprii
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Inovație

Cum îndeplinim
dorințele clienților de astăzi?
Cu tehnologia de mâine.
Lemnul și activitățile de prelucrare ale acestuia
au însoțit omenirea de-a lungul secolelor.
EGGER își aduce zilnic o importantă contribuție
la optimizarea acestor avantaje ale lemnului.
Activitatea noastră cu lemnul conduce astfel către
o dezvoltare continuă a produselor, proceselor și
serviciilor noastre. Această activitate este decisivă
pentru îndeplinirea viziunii EGGER. Dorim să
știm chiar în acest moment ce va dori clientul de
mâine.
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În acest sens, respectarea mediului înconjurător și
a sustenabilității joacă întotdeauna un rol central.
Materia primă utilizată de către noi provine direct
din natură. Această înseamnă că ne desfășurăm
activitatea protejând resursele. Pe parcursul
întregului lanț de producție.

Imagine stânga:
Inovații în producție:
Prin intermediul celor 40
de cilindri, care pot aplica o
presiunea de până la
700 N/mm2 și 6 a camerelor de luat vederi pentru
poziționarea platanului de
presare, ne este facilitată
producerea unor suprafețe
perfect sincrone pe instalația
„Super-KT“ aflată în fabrica
din St. Johann în Tirol (A).

Suprafețele cu pori sincroni
Feelwood prezintă armonia
perfectă dintre aspect și simț,
dar și rezistența absolută a
materialelor.

Toate decorurile noastre prezentate și menționate sunt imitații.

Formula noastră pentru
creativitate? Soluții.
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O echipă de cercetători și tehnologi abordează
în TechCenter din Unterradlberg (AT) subiectele
importante pentru viitor privind dezvoltarea
inovațiilor în noi categorii de produse, tehnologii,
agenți de adezivare și procese de producție
pentru materialele pe bază de lemn. Activitatea

Lemnul în laborator:
La testul-perforator se măsoară conținutul de formaldehidă
al plăcilor aglomerate prin
extracția cu toluol și stabilirea
fotometrică finală.

Toate decorurile noastre prezentate și menționate sunt imitații.

din laboratoarele noastre se orientează în
special pe beneficiile obținute de către clienți,
reprezentând astfel baza pentru profitabilitatea
noastră pe termen lung. Aici, viziunea noastră
devine realitate. De la etapa de cercetare până la
implementarea industrială.

Creștem prin forțe proprii
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Pentru noi este important ca
produsele noastre să ofere
beneficii maxime pentru clienții noștri. De aceea oferim
o serie completă de servicii
suport – pentru faza de
proiectare, întrebări despre
produs și până la vizualizările
designului.

Și serviciile noastre se dezvoltă continuu. La o
apăsare de buton, în studioul nostru de design
virtual (VDS) pot fi vizualizate toate decorurile din
colecția EGGER de produse decorative, precum și
toate decorurile actuale de pardoseli, în variante
diferite de spațiu.

→

Aplicația „Colecția EGGER de produse decorative”
permite clienților să consulte oricând întreaga
colecție de mobilă și amenajări interioare. Astfel,
ei pot lua mai rapid decizii, își pot realiza ideile
într-un mod inteligent și beneficiază în mod
simplu de ceea ce au cu adevărat nevoie.

Angajații noștri au milioane de idei – cele mai bune devin
produse și servicii noi și îmbunătățite și se numără printre cele
peste 2

500 de brevete la nivel mondial.

Creștem prin forțe proprii

Integrare

Unim ceea ce se cuvine a fi împreună:
consumatori și furnizori.
De la arbore la produs. Circuitul ecologic
începe la noi exact acolo unde crește materia
primă. În procesul de producție utilizăm exclusiv
lemn recoltat din păduri cu management forestier
sustenabil, produse secundare de calitate de la
fabrici de cherestea și lemn reciclat adecvat.

Lemnul, ca materie primă, este utilizat integral
atât pentru producția de cherestea debitată, cât
și pentru realizarea materialelor pe bază de lemn.
Lemnul rezidual din procesul de producție este
utilizat în mod integral în fabricile noastre.

Aplicăm următoarea regulă: valorificarea
materială înaintea celei termice. Doar atunci
când reziduurile lemnoase rezultate nu mai pot
fi utilizate în procesul de producție, acestea sunt
valorificate pentru a genera energie electrică
și termică. Am creat astfel un sistem pentru
utilizarea optimă a lemnului și nu depindem de
combustibili fosili.
Imagine pagina din stânga:
Integrare inversă la EGGER:
Pentru a asigura și îmbunătăți aprovizionarea cu lemn,
contăm pe propriul sistem de
management forestier.
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Un concept complet integrat.
Sau: ne gândim la clientul final
încă de la materia primă.

Consolidarea locației de
producție din Rădăuți:
În fabrica românească am
investit într-o instalație de
adezivi, pentru a ne asigura
necesarul de adezivi și
rășini utilizate în producție.

EGGER integrează toți partenerii implicați în lanțul
creării de valori. Integrarea înseamnă implicarea
în fiecare etapă din întregul proces. Și în fiecare
direcție.
Integrare inversă. Ne bazăm pe parteneriate și
contracte pe termen lung cu furnizorii noștri,

Toate decorurile noastre prezentate și menționate sunt imitații.

pentru a asigura și îmbunătăți aprovizionarea
cu materie primă. Implementăm acest concept
prin utilizarea propriei fabrici de cherestea, a
instalației de producție adezivi, companiile
noastre de administrare forestieră și de reciclare
lemn, plantațiile cu ciclu scurt de rotație, și
propriile sisteme de logistică.

Creștem prin forțe proprii

Integrare din mers. Cu ajutorul tehnologiei Clic
în construcția de mobilă oferim o gamă variată
de posibilități noi. Clic presupune o îmbinare
perfectă și continuă cu nut și feder pentru
îmbinarea rectangulară a plăcilor de PAL și a
plăcilor ușoare pentru construcții Eurolight cu

Tehnologia clic permite
oamenilor mobili din ziua
de astăzi un montaj și un
demontaj rapid.

sigilare pe circumferință. Datorită sistemului de
îmbinare Clic nu mai este nevoie de balamale
suplimentare și adezivi pentru montarea
corpurilor. Construcția de mobilă devine astfel o
joacă de copii.
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Identificare

Care sunt cele mai frumoase locuri
de la Lexington până la Shuya?
Locurile noastre de muncă.
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O legătură strânsă cu firma
Un mediu de lucru special plin de perspective,
unde respectul este reciproc, iar omenia se scrie
cu litere mari, creează încredere și bucuria de
a munci. EGGER este recunoscut ca cel mai bun
angajator din regiunea respectivă.

Învață unii de la alții:
Christian Seiwald, directorul
unui atelier auto din
St. Johann (AT), își
împărtășește cunoștințele
dobândite cu specialiștii
de mâine la EGGER.

În calitate de companie stabilă și bine situată
economic, concentrată permanent spre viitor,
completăm siguranța necesară la locul de muncă
cu bucuria de a lucra. Cine se angajează la noi, nu
este doar un salariat,
ci parte a unei mari familii.

Creștem prin forțe proprii

Training integral
Pregătim forță de muncă specializată pentru
cele mai diferite profesii, de la ingineri forestieri
și lăcătuși, până la personal de birou – în total
cca 350 de tineri colegi în locațiile noastre de
producție. În acest sens integrăm competențele
individuale ale angajaților noștri și consolidăm
abilitățile acestora. Planurile de formare
profesională, elaborate la nivel de grup, stabilesc
noi standarde în sistemul de formare profesională
de stat al respectivei țări și facilitează programe
naționale de schimb de experiență.

Cursuri de calitate: EGGER
formează specialiștii de
mâine într-o gamă variată de
profesii.

→

De la lansarea „EGGER aleargă” în 2010, angajații au alergat în
cadrul competițiilor peste 300
mai mult de 1,6

Managementul sănătății
Obiectivul nostru este ca personalul nostru să
își păstreze starea de sănătate. Sistemul EGGER
de management al sănătății oferă numeroase
posibilități pentru o alimentație sănătoasă,
mișcare și diferite servicii de consiliere – peste 40
anual.
„EGGER aleargă“: Un
program, care menține
angajații în formă și, în
același timp, colectează
fonduri pentru acte caritabile
în comunitatea locală. Se
donează câte 5 Euro pentru
fiecare kilometru alergat.

000 km și au putut dona astfel

milioane de Euro.
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Locuri de muncă atractive
Satisfacția, determinarea și motivația angajaților
noștri constituie baza creșterii noastre. Echipa
noastră internațională cuprinde membri din 77 de
națiuni. Schimbul intensiv de know-how fără
frontiere, îmbogățește volumul nostru de
cunoștințe internaționale și caracterizează
cultura noastră organizațională.

„New Work” în St. Johann
(AT): proiectul pilot pentru
un nou concept de spațiu
de birouri promovează
colaborarea și schimbul de
informații între angajați.
Astfel, EGGER pune accentul
pe digitalizare pentru a se
adapta la noile nevoi actuale.

Creștem prin forțe proprii

Oportunități de formare
De familie bună. Obiectivul nostru este să
pregătim personal specializat și manageri din
rândul salariaților existenți. Pentru îndeplinirea
acestui deziderat am elaborat propriile programe
pentru manageri. În special programul

Participanții programului
Startklar într-un training de
prezentare. O dată pe an, la
acest program internațional
pot participa aproape 18 de
persoane cu potențial pentru
funcții de conducere, din toate
fabricile.

67
pentru tinerii manageri, Startklar, oferă angajaților
cu calități manageriale șansa de a dobândi
timp de un an și jumătate, principii valoroase
de management și competențe sociale pentru o
ulterioară funcție de conducere.

Natural
EGGER.
Mediu
Sustenabilitate
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Mediu
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Lemnul trebuie tratat înainte
de toate cu respect.
Oricine lucrează în strânsă legătură cu natura așa
ca noi, gândește deja sustenabil, înainte ca acest
concept să devină un trend. EGGER ia în serios
responsabilitatea sa față de oameni și mediul
înconjurător. Gestionăm afacerea într-un mod
sustenabil, ceea ce reprezintă o practică cotidiană
pentru noi.
Ținem permanent cont de consecințele
comportamentului nostru asupra mediului
înconjurător. Obiectivul nostru este exploatarea
responsabilă a resurselor. Răspunsul sunt
tehnologiile moderne din fabricile noastre și

→

În toate produsele EGGER sunt absorbite anual 6,5 mil. de tone CO₂.

îmbunătățirea continuă a proceselor. Pe lângă
contribuțiile importante la nivel regional pentru
protecția mediului, EGGER contribuie și la
nivel macro: în fabricile noastre, în procesul de
producție utilizăm exclusiv lemn recoltat din
păduri cu management forestier sustenabil, lemn
rezidual de calitate de la fabrici de cherestea și
lemn reciclat adecvat.
Lemnul înglobează o cantitate mare de CO₂:
1 m3 cherestea 802 kg CO₂, 1 m3 plăci OSB
753 kg CO₂, 1 m3 plăci din PAL brut 1 019 kg CO₂ și
1 m3 plăci MDF 1 096 kg CO₂.

Pentru noi lemnul este
materie primă și material reciclabil. Acționăm sustenabil,
conservăm resursele și contribuim astfel la dezvoltarea
sustenabilă.

Sustenabilitate
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Circuitul nostru de mediu sau de ce sustenabilitatea
este pentru noi mai mult decât
un simplu cuvânt.
Producția și finisarea
materialelor pe bază de lemn
Pentru îmbunătățirea continuă a performanței noastre
ecologice în procesul de producție, am implementat
sistemele de management de mediu și energetic
certificate internațional conform ISO 50001,
ISO 14001 și EMAS.

Planificare și
utilizare
Declarațiile de mediu pentru produse (EPDs) ne
permit o transparență totală. Ele furnizează
specialiștilor în domeniu informații importante
despre mediu și sănătate, pentru fiecare produs
de bază din gama noastră, putând fi puse și la
dispoziția utilizatorilor finali interesați.

Reciclare

Utilizarea
produselor
secundare de
debitare

În cadrul producției noastre
de materiale pe bază de lemn
reciclăm deșeurile din lemn.
Acest lemn reciclat provine
din produse eliminate,
precum piesele de mobilier,
paleți sau ambalaje.
În acest mod protejăm resurse
proaspete și prelungim efectul
stocării CO₂.

Cumpărăm cu preponderență
produse secundare de la
fabrici de cherestea
regionale și certificate. Prin
utilizarea produselor
secundare protejăm
resursele naturale.

Energiile
regenerabile
Silvicultură
sustenabilă
Ne implicăm pentru promovarea exploatării forestiere
sustenabile. Asigurăm respectarea standardelor
legale și sociale în cadrul lanțurilor noastre de livrare.
Lemnul nostru provine 100 % din surse legale
verificate și controlate conform ISO 38200.
Cumpărăm lemnul rotund cu precădere din păduri
certificate din regiunea de achiziție.

Biomasa și resturile de lemn
din producție care nu mai pot
fi valorificate ca materie primă
sunt transformate în centrale
energetice proprii pe bază de
biomasă în energie termică și
electrică ecologică.

Mediul înconjurător și sustenabilitatea

Aceasta este aplicația practică a filosofiei noastre.
Reziduurile lemnoase și lemnul reciclat care
nu mai pot fi valorificate în producție, sunt
transformate în centralele proprii pe bază de
biomasă în energie electrică și termică ecologică
pentru producție, ceea ce echivalează cu

Valorificare prin reciclare la
EGGER: optimizarea
reciclării și refolosirea lemnului constituie o componentă
importantă a circuitului
nostru de mediu pentru protejarea naturii.

economisirea a peste 2 milioane de tone de CO₂
anual în comparație cu arderea gazelor naturale.
În conformitate cu concepția noastră de utilizare
optimă și atentă față de climă a lemnului ca
materie primă. Exact în sensul celui mai important
furnizor al nostru: natura.

→

PAL-ul nostru este compus din
aproape 30 % material reciclabil.
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EGGER
dintr-o
privire.
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Un film scurt redă
povestea EGGER.
Creșterea susținută din ultimele decenii cu fabrici
în Europa Centrală, de Vest și de Est, precum
și în America de Nord și de Sud înseamnă și
un nivel ridicat de diversitate. Între timp, în
diferitele noastre fabrici lucrează oameni de 77
de naționalități diferite. Ceea ce îi unește pe
toți este pasiunea pentru lemn, resursa noastră

Roman din Polonia, Paula din
Germania, Lance din SUA,
Anastasiya din Rusia și Aude
din Franța: pe toți îi unește
pasiunea pentru această
resursă unică, lemnul.

cea mai valoroasă. Filmul despre compania
noastră prezintă în mod impresionant această
legătură. Aici au cuvântul nu numai angajații, ci
și proprietarii și Conducerea Grupului. Aceștia
explică modul în care EGGER a crescut și care
sunt valorile care scot în evidență lumea EGGER.
Nucleul îl reprezintă angajații.

Pasiunea unește.
10 țări. 20 de fabrici. 1 film.

Filmul despre compania EGGER
www.egger.com/film
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Pot apărea modificări tehnice și greșeli de tipar.
Toate decorurile noastre prezentate și menționate sunt imitații.

