
Perfecţiune în cherestea. 

Tot mai bine în fiecare zi:  
HS Timber Productions  

HS Timber Productions este parte a HS Timber Group,  
o societate cu o lungă tradiţie în prelucrarea lemnului și cu  
origini austriece, cu rădăcini puternice în Europa Centrală și de 
Est, în special în România. Prelucrăm masă lemnoasă și livrăm 
produse din lemn clienţilor industriali din toată lumea,  
deservind industriile de mobilă și de construcţii.  
HS Timber Productions este deplin implicată în conservarea  
biodiversităţii și în protejarea mediului și sprijină silvicultura 
durabilă și dezvoltarea comuntăţilor în care activează. Angajaţii 
noștri sunt printre cei mai buni din industrie și sunt principala  
noastră resursă.  
„Motto-ul nostru, ’Tot mai bine în fiecare zi,’ înseamnă că  
rezultatele bune nu pot fi stadiul final, întotdeauna este loc de 
mai bine. Suntem pasionaţi de ce facem, lucrăm sustenabil și 
preţuim parteneriatele puternice.” 
                   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 moderne, o unitate de grinzi  
lamelare, o fabrică de panel și în timp ce în Kodersdorf,  
Germania și în Luvia, Finlanda, câte 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 contro-
late. 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 vo-
luntar 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 România: date și cifre 

Investiţia iniţială în România 2002 

Investiţii totale Peste 815 milioane de Euro (inclusiv investiţia iniţială precum și cele ulterioare și costurile de 
achiziţie)  

Angajaţi Aprox. 2.250 

Unităţi de producţie 5 (2 fabrici de cherestea: Sebeș, Reci; 1 fabrică de grinzi lamelare: Rădăuţi; 1 fabrică de panel: 
Comănești) 

Procesează bușteni de rășinoase, cherestea de molid, pin, brad, plop, furnire și alte materiale de acoperire 

Produce cherestea nerindeluită, cherestea rindeluită, cherestea încleiată, cherestea profilată, panouri 
încleiate, produse îmbinate în dinţi, panel, panouri de cofraj, peleţi, energie regenerabilă  

Exportă către 70 de ţări la nivel mondial (Austria, Canada, Franţa, Germania, Italia, Japonia, Orientul Mijlociu, 
Slovenia, SUA, etc.) 

  

CSR dintr-o privire:  
Pădurea de Mâine 

HS Timber Group și Fundaţia Pădurea de Mâine au încheiat un par-
teneriat strategic pentru a implementa împreună proiectele sociale 
și de mediu care promovează dezvoltarea responsabilă a pădurilor 
din România, în beneficiul comunităţilor. Prin acest parteneriat 
strategic, HS Timber Group urmărește să implementeze mai punctu-
al și mai eficient angajamentul său de responsabilitate socială. Mai 
multe informaţii sunt disponibile la www.padureademaine.ro. 

Știaţi că...? 

… HS Timber Productions prelucrează numai 6% din 
totalul masei lemnoase recoltate în România anual? 

…aproape 50% din lemnul pe care îl procesează 
compania în România este importat?  

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

