
Perfecţiune în cherestea. 

Tot mai bine în fiecare zi:  
Fabrica de cherestea HS Timber Productions Kodersdorf 

HS Timber Group a achiziţionat fabrica din Kodersdorf în 
anul 2015 și de atunci investește încontinuu în dezvoltarea 
capacităţii pentru crearea de produse cu valoare adăugată.  
În prezent fabrica produce cherestea și produse rindeluite 
provenite din surse sustenabile. Produsele de calitate sunt 
apreciate de clienţi industriali din peste 30 de ţări și sunt 
destinate în special industriei construcţiei de case din  
Japonia și SUA.  

„Fabrica noastră s-a dezvoltat constant de la preluarea  
acesteia din 2015. Datorită proceselor de producţie moderne 
și forţei noastre de muncă excelente, reușim din nou să  
depășim așteptările clienţilor noștri.” 

Frank Badeda  
General Manager  

HS Timber Productions Kodersdorf  

 

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, iar în Kodersdorf, Germania și Luvia,  
Finlanda, câte o fabrică de cherestea. Produsele sale de  
înaltă calitate sunt disponibile în peste 70 de ţări din întreaga 
lume.  

Fabrica de cherestea din Kodersdorf: date și cifre 

Preluată în 2015 

Suprafaţa fabricii 33,5 ha 

Debitare (lemn rotund)* 1,2 milioane m3 

Rindeluire* 430.000 m3 

Uscare* 600.000 m3 

Peleţi* 198.000 t 

Cazan de apă fierbinte* 20 MWterm 

Centrală de cogenerare* 5 MWel/15,5 MWterm 

Produce cherestea nerindeluită, cherestea rindeluită, energie verde 

Procesează buștean de brad, molid, pin 

Exportă către  SUA, Germania, Austria, România, Japonia 

 * Capacitate anuală de prelucrare 

Energie verde la Kodersdorf  
Construirea unei centrale de cogenerare pe biomasă 

Grupul a investit 24 milioane Euro în construcţia unei centra-
le de cogenerare pe biomasă ce produce energie termică și 
electrică. Aceasta furnizează energia necesară tuturor proce-
selor tehnologice din fabrică iar energia electrică este furni-
zată în sistemul naţional, fiind un furnizor de energie verde 

pentru locuinţele individuale. Cu accent pe tehnologia de 
economisire a resurselor, compania a investit și în instalaţii 
de peleţi și sisteme de uscare care economisesc energie. 

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...? 

… 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? 

http://www.padureademaine.ro/

