Perfecţiune în cherestea.
Tot mai bine în fiecare zi:
Fabrica de cherestea HS Timber Productions Reci
O investiţie de 150 de milioane de Euro în 2015, HS Timber
Productions din Reci este cea mai performantă fabrică de
cherestea din ţară din punct de vedere tehnologic. Aceasta a
fost prima clădire ecologică a HS Timber Group construită de
la zero pe o platformă proiectată special în judeţul Covasna.
În prezent, fabrica produce câteva sortimente de cherestea,
energie regenerabilă și peleţi, ca produse secundare.
„Această nouă fabrică, cea mai modernă din ţară, este o investiţie Greenfield de 150 de milioane de Euro care s-a ridicat
foarte repede și într-un mod spectaculos, prin profesionalismul și dedicarea partenerilor și a colegilor noștri.”

Dan Bănacu
General Manager
HS Timber Productions

HS Timber Group este una dintre cele mai mari companii de
prelucrare a lemnului din Europa. În România funcţionează
trei fabrici de cherestea moderne și două fabrici de panouri,
în timp ce în Kodersdorf, Germania, se află o fabrică de cherestea. Produsele sale de înaltă calitate sunt disponibile în
peste 70 de ţări din întreaga lume.

Știaţi că...?
… cheresteaua rindeluită se folosește în principal în
construcţii, atât pentru lucrări de interior cât și de
exterior?
… cheresteaua nerindeluită poate fi folosită în
aplicaţii de tâmplărie care necesită vopsire?

Fabrica de cherestea din Reci: date și cifre
Inaugurată în

2015

Investiţii totale

150 de milioane de Euro

Suprafaţa fabricii

68 de hectare

Debitare

*

1,2 milioane m3*

Rindeluire*

400.000 m3*

Uscare*

616.000 m3*

Peleţi*

198.000 tone*

Produce

cherestea nerindeluită, cherestea rindeluită, cherestea profilată, peleţi, energie regenerabilă

Procesează

buștean de brad, molid, pin

Exportă către

Austria, Canada, Japonia, SUA
*

Capacitate anuală de prelucrare

Arhitectură unică de securitate:
Sistemul de monitorizare prin GPS Timflow

CSR dintr-o privire:
Pădurea de Mâine

HS Timber Productions achiziţionează bușteni doar din surse
controlate. În România folosim sistemul de monitorizare prin
GPS Timflow, care înregistrează rutele exacte de transport
ale buștenilor, de la locul de încărcare până la poarta fabricii.
Acest sistem este unul voluntar și depășește cu mult toate
cerinţele legale. Toate datele care se colectează, inclusiv
hărţile GPS complete precum și fotografii ale camioanelor
înainte de plecare, sunt publice pe www.timflow.com.

HS Timber Productions investește 1 milion de Euro în împădurirea terenurilor forestiere degradate. Cu o durată de șapte ani, Pădurea de Mâine — proiectul de reîmpădurire
care este un parteneriat între HS Timber Productions, Asociaţia Administratorilor de Păduri și Universitatea Ștefan cel
Mare din Suceava — își propune plantarea a un milion de
puieţi în România. Mai multe informaţii sunt disponibile la
www.padureademaine.ro.

