
Austrotherm - cotã de 12,8%
din piaþa polistirenului expandat

ºi de 24,5% din sectorul
polistirenului extrudat

Austrotherm deþine o cotã de
12,8% din piaþa polistirenului expan-
dat, conform reprezentanþilor com-
paniei. Cota de piaþã a companiei
pentru polistirenul extrudat
depãºeºte 24,5%. Peste 95% din por-
tofoliul partenerilor companiei este
ocupat de distribuitorii tradiþionali.

Reprezentanþii societãþii ne-au
transmis: "Cei peste 120 angajaþi din
echipa noastrã, locaþi în cele trei
puncte de lucru - Bucureºti, Român
ºi Arad - sunt instruiþi ºi certificaþi în
producerea polistirenului de calitate
superioarã. Capacitatea nominalã a
liniilor proprii pentru polistiren ex-
pandat depãºeºte 700.000 de mc
anual, care include ºi o linie de fabri-
caþie cu capacitatea de 100.000 de
mc, locatã în vestul þãrii. Pentru polis-
tiren extrudat, capacitatea nominalã
a Austrotherm este de 130.000 de
m.c., anual".

Conducerea companiei ºi-a pro-
pus sã investeascã în inovaþie, sã fie
prezentã cu produse speciale în
proiectele mari, sa investeascã în
tehnologie.

Austrotherm oferã o gamã largã
de produse din polistiren expandat
ºi extrudat, de la produse pentru

termoizolarea subsolurilor, socluri-
lor, faþadelor, mansardelor, teraselor
clasice ºi inversate, pânã la profile
pentru faþadã. De asemenea, com-
pania dispune de specialiºti pentru
consilierea tehnicã a clienþilor. Aus-
trotherm este unul dintre pionierii
cercetãrii în domeniul termoizolaþii-
lor, una dintre preocupãrile compa-
niei fiind dezvoltarea de produse
noi ºi optimizarea celor existente, cu

o experienþã internaþionalã în acest
domeniu de peste 65 de ani. Cerce-
tarea ºi inovaþia sunt principalele
atuuri pentru a garanta calitatea
consacratã a produselor, prin dez-
voltarea de noi produse ºi optimiza-
rea permanentã a proceselor de fa-
bricaþie. În cei 20 ani de activitate pe
piaþa din România, Austrotherm a
acordat o atenþie deosebitã produc-
þiei de materiale termoizolante,

astfel încât sã asigure confortul ter-
mic al locuinþelor ºi reducerea chel-
tuielilor de întreþinere.

Piaþa polistirenului din þara noastrã
este în strânsã legãturã cu piaþa de
real estate ºi cea a fondurilor de re-
structurare.
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Materiale de construcþii

ç Austrotherm este unul dintre primii producãtori de materiale termoizolante din Austria.
În 1953, Oswald Nowotny deschide porþile fabricii, devenind primul producãtor austriac de
Styropor. Din 1980 firma Nowotny este preluatã de Friedrich Schmid, proprietarul
fabricilor de piatrã ºi var din Wopfing. În primãvara lui 1991, începe producþia de polistiren
extrudat XPS la Purbach. La începutul verii anului 1995, noua linie de fabricaþie din
Purbach produce la capacitate maximã - 130.000 mc/an. Astfel, Austrotherm devine un
factor economic important pentru cele douã regiuni - Purbach ºi Pinkafeld. La 2 octombrie
1995, Franz Kröpfl, preºedintele Camerei de Comerþ, acordã firmei Austrotherm GmbH
simbolul oficial al Austriei pentru calitatea produselor ºi a serviciilor aduse industriei. Cu un
numãr de 160 de angajaþi, Austrotherm a atins, în 1995, o cifrã de afaceri de 32,7 milioane
de euro (21,08 milioane euro în 1994). La 27 mai 1998, Austrotherm obþine agrementul
ISO 9001 pentru produsele sale.

Compania intrã ºi pe piaþa materialelor de construcþii din România, din septembrie 1999
noua fabricã din Bucureºti intrând în producþie la capacitate maximã. Astfel,
Austrotherm demareazã într-o piaþã nouã, care prin potenþialul celor circa 20 milioane

de locuitori promite o dezvoltare puternicã pe termen mediu ºi lung. Cu un volum de
investiþii de aproximativ 3,63 milioane de euro, fabrica de polistiren expandat EPS
Austrotherm din Bucureºti situatã în partea vesticã a oraºului, deservitã de 20 de
angajaþi, poate asigura o capacitate de producþie de 400.000 mc/an.

În 2003, cu ocazia aniversãrii a 50 de ani de existenþã a firmei, proprietarul
Austrotherm KR Friedrich Schmid a primit medalia de pionier în termoizolaþii al
þinutului Burgenland. În iunie 2005, a fost inauguratã cea de-a doua fabricã de
polistiren expandat din România, la Horia. Aceastã investiþie a facilitat exportul
spre Ucraina ºi Republica Moldova. În 2008 a început producþia de XPS ºi în aceastã
regiune. În februarie 2012, la conducerea companiei au fost numiþi Laurenþiu
Istrate, Director General ºi Roxana Ghioca, Director Comercial. Începe o nouã etapã
de dezvoltare pentru companie, astfel cã în anii urmãtori cifra de afaceri depãºeºte
22 milioane euro, iar portofoliul creºte cu produse noi, atât în gama polistirenului
expandat, cât ºi extrudat. În toamna anului 2017, Austrotherm începe producþia de
EPS în noul punct de lucru de la Arad.

Austroterm a aniversat recent 20 de ani de activitate pe piaþa noastrã.


