
Perfecţiune în cherestea. 

Tot mai bine în fiecare zi:  
Fabrica de panel HS Baco Panels din Comănești 

Parte a HS Timber Group din 2010, HS Baco Panels se află în 
Comănești, judeţul Bacău, într-o regiune cu o bogată tradiţie în 
prelucrarea lemnului. În urma investiţiilor constante, până la 
sfârșitul anului 2014 fabrica și-a dublat forţa de muncă și aproa-
pe că și-a triplat capacitatea de producţie. Aici se procesează 
cherestea de rășinoase care nu ar putea fi valorificată superior, 
transformată ulterior în panel și panouri de cofraj, materiale 
excelente pentru industria mobilei, pentru design interior și 
pentru construcţii.  

„Comăneștiul a avut mereu o tradiţie importantă în prelucrarea 
lemnului, pe care suntem mândri să o continuăm, alături de  
angajaţii noștri. Prin efortul lor, fabrica din Comănești este  
astăzi cea mai mare fabrică de panel din lume într-o singură 
locaţie, iar produsele sale sunt foarte apreciate extern.” 
 
         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 
două fabrici de cherestea, o unitate de grinzi lamelare și o 
fabrică de panel, 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.  

Arhitectură unică de securitate:  
Sistemul de monitorizare prin GPS Timflow 

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 com-
plete precum și fotografii ale camioanelor înainte de plecare, 
sunt publice pe www.timflow.com.  

Fabrica din Comănești: date și cifre 

Achiziţionată în 2010 

Suprafaţa fabricii 17 hectare 

Panel și panouri de cofraj* 145.000 m3 

Peleţi* 66.000 tone 

Produce panel, panouri de cofraj, peleţi  

Prelucrează cherestea din molid, pin, brad și plop; furnir și alte materiale de acoperire 

Exportă către SUA, Germania, Italia, BeNeLux, Slovacia 

 *Capacitate anuală de prelucrare 

CSR dintr-o privire:  
Pădurea de Mâine 

HS Timber Group și Fundaţia Pădurea de Mâine au încheiat 
un parteneriat strategic pentru a implementa împreună pro-
iectele sociale și de mediu care promovează dezvoltarea res-
ponsabilă a pădurilor din România, în beneficiul comunităţi-
lor. Prin acest parteneriat strategic, HS Timber Group urmă-
rește să implementeze mai punctual și mai eficient angaja-
mentul său de responsabilitate socială. Mai multe informaţii 
sunt disponibile la www.padureademaine.ro. 

Știaţi că...? 
… la fabrica de panel din Comănești chiar și lemnul 

cu defecte mici poate fi prelucrat în produse de  
înaltă calitate? 

… panelul se folosește în principal în producţia de 
mobilă, tocuri de ferestre și de uși și în designul 

 interior? 

http://www.timflow.com/
http://www.padureademaine.ro/

