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BUDOWLANY

STEICO SE rusza z budową  
kolejnej fabryki w Polsce  
(Gromadka, powiat Bolesławiecki)

Produkcja pierwszych płyt termoizolacyjnych  
ruszy pod koniec 2022 roku 

Inwestycja

Grupa STEICO (ISIN DE000A0LR936) nabyła  
na początku listopada 2020 nieruchomość o 
powierzchni 16,5 ha położonej w miejscowości  
Gromadka (powiat Bolesławiecki). Koszt nieru-
chomości wyniósł ok. 1,2 mln EUR.

W tym miejscu jest zaplanowane powstanie hali produkcyj-
nej do wytwarzania materiałów termoizolacyjnych z włókien 
drzewnych.

Nieruchomość położona jest ok. 70 km na wschód od Zgo-
rzelca, bezpośrednio przy autostradzie A4 i stanowi część 
dawnego lotniska, które obecnie jest przekształcane w 
tereny inwestycyjne. Oprócz dobrego połączenia komuni-
kacyjnego inwestycja w tym regionie gwarantuje dostęp  
do zasobów leśnych jak i duży potencjał na rynku pracy 
(wykwalifikowanych pracowników).

STEICO planuje budowę nowego zakładu z 
dwoma liniami technologicznymi do produkcji 
sprężystych mat termoizolacyjnych i płyt termo- 
izolacyjnych z włókien drzewnych, wytwarza-
nych w procesie suchym.

Zakład wyposażony będzie w nowoczesny plac surowca,  
z którego drewno poddane defibracji będzie prasowane  
w nowoczesne płyty izolacyjne. Metoda sucha należy do 
bardziej ekologicznych metod wytwarzania płyt typu LDF, 
gdyż ogranicza zużycie wody. Do ekologicznych rozwiązań 
należy również zaplanowany w zakładzie kocioł na bio-
masę, który dostarczy ciepło wykorzystując wytworzone  
w zakładzie odpady drzewne. Zgodnie z obecnymi szacun- 
kami, przewidywana łączna kwota inwestycji wyniesie  
ok. 60 - 70 mln EUR.

Dzięki tej inwestycji Grupa STEICO zamierza umocnić swoją 
pozycję jako światowego lidera na rynku materiałów termo- 
izolacyjnych z włókien drzewnych.

Profil firmy

STEICO jest światowym liderem w produkcji materiałów ter-
moizolacyjnych z włókien drzewnych i jedynym producentem 
w branży, który oferuje zintegrowany, naturalny system 
budowlany, w którym materiały termoizolacyjne i elementy 
konstrukcyjne w całości się uzupełniają.

System STEICO to gotowe, certyfikowane rozwiązania dla 
konstrukcji ścian, stropów i dachów, pozwalające projekto-
wać i budować budynki ekologiczne oraz w standardzie 
energooszczędnym. STEICO to szeroka paleta materiałów 
termoizolacyjnych z naturalnego włókna drzewnego oraz 
niezwykle wytrzymałe i zarazem lekkie belki dwuteowe na 
konstrukcję ścian, dachów czy stropów. 

Produkty STEICO umożliwiają budowę przyszłościowych, 
zdrowych budynków o szczególnie wysokiej jakości życia  
i zdrowym klimacie wewnętrznym. W ten sposób produkty 
STEICO niezawodnie chronią przed zimnem, ciepłem i  
hałasem oraz stale poprawiają efektywność energetyczną 
budynków.

Oferowane przez nas rozwiązania  
sprawdzają się świetnie w budownictwie  
tradycyjnym oraz drewnianym.

Wiecej informacji  
na steico.com

Produkt 
Polski


