Pasiune pentru cherestea
Cine suntem: HS Timber Group
Suntem HS Timber Group, o companie austriacă cu o lungă tradiție în
prelucrarea lemnului, puternic înrădăcinată în Europa Centrală și de
Est, în special în România. Lemnul este pasiunea noastră. Cu aproape
3.200 de angajați în Austria, Germania și România, realizăm produse din
lemn de o calitate superioară pentru clienți industriali din toată lumea.
Suntem deschiși la idei noi și îndrăznețe și punem în aplicare cu mult
curaj oportunități.
Ce facem: cele mai bune soluții din lemn
Suntem pasionați să dăm curs provocărilor noi; acestea ne stârnesc
imaginația și ne determină să mergem și mai departe pentru a depăși
așteptările clienților noștri. Dezvoltăm soluții adaptate pentru clienți
individuali, de la cherestea lamelară personalizată pentru construcția
caselor japoneze din lemn și panouri ușoare pentru industria americană
a rulotelor și a caselor mobile, până la panel pentru industria europeană
a mobilei. Abordarea noastră inovatoare asigură soluții de produse
personalizate pentru clienții noștri din întreaga lume.
Cum facem afaceri
Ca o companie care își asumă în serios responsabilitatea față de mediu
și societate, sprijinim activ silvicultura sustenabilă și dezvoltarea durabilă a comunității. Angajații noștri sunt printre cei mai bine pregătiți din
industrie și resursa noastră cea mai importantă. Împreună ne străduim
să continuăm să creștem și să ne dezvoltăm în mod sustenabil.
Prin urmare, investim în dezvoltarea competențelor de bază, în tehnologia de ultimă generație din unitățile noastre de prelucrare a lemnului
dar și în modalitățile de diversificare a companiei noastre. Realizăm
toate acestea prin construirea unei prezențe globale cu rădăcini locale
puternice.
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Viziunea și misiunea noastră:
Perfecțiune în cherestea
Tot mai bine în fiecare zi
Sustenabilitate

Pasiune

Parteneriat

Resursa noastră este
regenerabilă și unică.

Acceptăm noi provocări cu pasiune
pentru a găsi cele mai
bune soluții.

Cooperarea strânsă
este cheia succesului
comun.

Angajamentul nostru
față de comunitățile locale inițiază și
sprijină dezvoltarea
economică și respectă mediul înconjurător.

Abilitatea noastră să
inovăm produse și
servicii garantează
soluții personalizate.

Fiabilitatea noastră
asigură stabilitate
pentru angajații,
clienții și furnizorii
noștri.

Suntem orientați către client.
Căutarea perfecțiunii și a calității ne face diferiți.
Respectăm și apreciem regiunile în care activăm.
Regiunile în care lucrăm reprezintă baza pentru succesul
lanțului nostru valoric.
Angajații noștri sunt printre cei mai bine pregătiți din industrie.
Sprijinim dezvoltarea angajaților noștri pentru a-i ajuta să
ajungă la cele mai bune performanțe.
Organizația noastră este transparentă.
Organizația noastră este bine structurată și înțeleasă de toți
angajații noștri.
Lucrăm îndeaproape cu partenerii noștri.
Furnizorii și clienții noștri reprezintă baza activității noastre economice.
Le oferim parteneriate de încredere și pe termen lung.
Sustenabilitatea ne ghidează activitatea în fiecare zi.
Creșterea sustenabilă este angajamentul întregii noastre organizații.
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Produsele noastre
Dezvoltăm soluții individuale pentru clienții noștri. Acest lucru necesită o
perspectivă inovatoare, pasiune, precizie și implementare rapidă. Prin urmare,
prelucrăm doar cele mai bune materiale, într-o manieră ecologică și durabilă.
De aceea achiziționăm lemnul doar din surse controlate. Pe lângă cheresteaua
de rășinoase de calitate superioară, fabricăm și produse cu valoare adăugată
mare: produsele lamelare încleiate sunt destinate în special exportului către
Japonia pentru construcții rezidențiale. Panelul nostru, un material ﬂexibil și
foarte stabil, este utilizat în numeroase aplicații și, spre exemplu, la obținerea
mobilierului de calitate superioară. Producem panel cu film care se utilizează la
realizarea de prefabricate de beton. Pasionații de bricolaj găsesc în magazinele
de profil lambriuri, dușumele și panouri din lemn încleiat. Peleții și brichetele de
calitate superioară, pe care le obținem preponderent din rumeguș, tocătură și
talaș, sunt surse de încălzire ecologică.
Unități de producție
HS Timber Group, cu sediul în Viena, este o companie puternică și are
șase unități de producție în România și Germania. Avem rădăcini puternice,
de mulți ani, în special în România. În anul 2003, am pus în funcțiune prima
fabrică de cherestea din România, țară în care societatea operează în prezent
trei fabrici de cherestea, o fabrică de panel și o fabrică de panouri încleiate din
lemn masiv. Angajăm aproape 3.200 de persoane din care 2.700 în România.
În plus, au fost create aproximativ 10.000 de locuri de muncă în industriile
conexe. Din luna octombrie 2015 a devenit membră a grupului nostru și
o fabrică de cherestea din Kodersdorf (Germania). Produsele noastre sunt
exportate în aproximativ 70 de țări din întreaga lume.

Angajații noștri sunt printre cei
mai bine pregătiți din industrie
Locuri de muncă atractive
Oferim locuri de muncă sigure și atractive într-o companie care este
lider în industria de prelucrare a lemnului din Europa. HS Timber Group
este prezentă în multe țări din Europa Centrală și de Est și oferă o gamă
variată de locuri de muncă interesante. Lucrul în echipă este primordial
pentru succesul nostru: suntem uniți și cu o abordare practică și
directă. Ca și echipă ne asumăm cu pasiune noi provocări și ne străduim
să găsim cele mai bune soluții din lemn. Pentru aceasta, avem nevoie
de angajați care pot performa și care se pot dedica pe deplin .
Lucrăm împreună pentru cele mai bune soluții
Sprijinim dezvoltarea profesională a angajaților noștri și credem în
capacitățile și angajamentul lor. Motto-ul nostru este „Perfecțiunea în
cherestea” - aceasta necesită o dezvoltare continuă, atât a tehnologiei
cât și a expertizei și abilităților personale ale angajaților. Încurajăm
angajații noștri să gândească în afara tiparelor pentru a găsi cea mai
potrivită abordare pentru a oferi clienților noștri cele mai bune soluții.

Pădure mixtă, Rădăuți

Responsabilitate
pentru oameni și mediu
În munca noastră de zi cu zi ne demonstrăm angajamentul pentru
sustenabilitate și dezvoltarea comunității prin: aprovizionare transparentă și responsabilă, producerea de energie verde necesară pentru
funcționarea fabricilor noastre și sprijinirea mediului înconjurător și a
comunităților. Ne-am asumat angajamentul unei creșteri sustenabile
în întreaga noastră organizație și achiziționăm, pentru prelucrare,
doar lemn din surse strict controlate.
Resursele noastre sunt unice și sustenabile
Tradiția în prelucrarea lemnului transmisă de secole din generație în
generație ne leagă în mod deosebit de lemn ca și materie primă. Doar o
pădure administrată în mod sustenabil poate îndeplini nevoile industriei.
Conservarea și promovarea acestui patrimonu natural este, prin urmare,
una dintre preocupările noastre cele mai importante. Sprijinim lupta
împotriva tăierilor ilegale prin măsuri care depășesc cu mult toate
cerințele legale în vigoare. Utilizarea atentă a resurselor și gestionarea
eficientă a mediului reprezintă o parte integrantă a activității noastre
economice. Aceasta susține inovația, succesul și protejează pădurea.
Lanțul nostru de aprovizionare este transparent
Suntem prima companie europeană care a implementat sistemul de
monitorizare prin GPS, Timﬂow, pentru a ne asigura că lemnul livrat
la fabricile noastre provine din surse legale. Suntem fideli principiilor
noastre de transparență și publicăm online datele GPS ale rutelor
transporturilor (www.timﬂow.com).
Prea valoroasă pentru a o irosi
Tehnologia și standardele pe care le utilizăm ne garantează utilizarea
bușteanului în totalitate fără a avea pierderi din această materie primă.
Produsele secundare precum rumegușul și talașul sunt utilizate în
producția de peleți, brichete ori energie verde sau intră în producția de
celuloză, hârtie și plăci aglomerate.
Suntem un furnizor de energie sustenabilă
Centralele noastre de cogenerare care funcționează pe biomasă și coajă
generează mai multă energie decât e necesar pentru funcționarea
fabricilor noastre. Mulțumită aportului pozitiv de energie, suntem un
furnizor net de energie regenerabilă. De aceea, pe lângă aprovizionarea
cu energie a propriilor unități de producție, avem posibilitatea să furnizăm
suficientă energie pentru alimentarea unui mic oraș.

Pilonii companiei noastre:
tehnologia modernă și
infrastructura excepţională.

Sebeș, România
Fabrică de cherestea,
începerea producției: 2003
Capacitate de prelucrare: 1,45 milioane m3/an

Reci, România
Fabrică de cherestea, începerea producției: 2015
Capacitate de prelucrare: 800.000 m3/an

Comănești, România
Achiziționată: 2010
Capacitate de producţie: panel
și panouri de cofraj: 145.000 m3/an

Rădăuți, România
Fabrică de cherestea, începerea producției: 2008
Capacitate de prelucrare: 1,45 milioane m3/an

Kodersdorf, Germania
Fabrică de cherestea, achiziționată: 2015
Capacitate de prelucrare: 1,2 milioane m3/an

Siret, România
Achiziționată: 2009
Capacitate de producţie: panouri din lemn stratificat
și produse îmbinate în dinți: 130.000 m3/an

Vrem să
devenim tot
mai buni pe
zi ce trece.
Nicolae Augustin
Barbălată
Controlul calității,
Comănești

Siret
HS Timber Productions S.R.L.
Strada 1. Decembrie Nr. 1
725500 Siret
Tel +40 (0) 230 207 470
siret@hs.ro

România
București
HS Timber Productions S.R.L.
Strada Grigore Alexandrescu Nr. 59, et.2
Sector 1, 010623 București
Tel +40 (0) 372 422 700
office@hs.ro

Comănești
HS Baco Panels S.R.L.
Strada Crinului Nr. 15
605200 Comănești
Tel +40 (0) 234 374 052
baco@hs.ro

Sebeș
HS Timber Productions S.R.L.
Strada Industriilor Nr. 1
515800 Sebeș
Tel +40 (0) 258 806 300
sebes@hs.ro
Rădăuți
HS Timber Productions S.R.L.
Strada Austriei Nr. 1
725400 Rădăuți
Tel +40 (0) 230 207 400
radauti@hs.ro
Reci
HS Timber Productions S.R.L.
Nr. 673
527145 Reci
Tel +40 (0) 367 800 188
reci@hs.ro

Germania
HS Timber Productions GmbH
Industriestraße 1
02923 Kodersdorf
Tel +49 (0) 358 256 18-0
kodersdorf@hs.at
www.hs.at
www.hs.ro
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Austria
HS Timber Group GmbH
Favoritenstraße 7/2
1040 Viena
Tel +43 (0) 1 585 68 62-0
office@hs.at

