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GAMYBOS KOKYBĖ
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TECHNONICOL sėkmė - tai patogūs,
kompleksiški ir novatoriški izoliacijos
sprendimai, prieinami bet kurioje
pasaulio vietoje, bei gamybos pajėgumai,
patenkinantys statybos rinkos poreikius.

gamyklos 7 šalyse

95

Visos TECHNONICOL gamyklos yra
sertifikuotos ISO 9001 ir ISO 14001 bei
griežtai laikosi šių tarptautinių reglamentų
apibrėžtų kokybės standartų. Korporacijos
sudėtyje veikia 6 mokslinių tyrimų centrai,
kuriuose kuriamos inovatyvios medžiagos
bei sprendimai, atitinkantys aukščiausius
reikalavimus.

šalys, į kurias
tiekiami gaminiai
Metinė apyvarta
didesnė nei

1 mlrd. eurų
1868
seniausia grupės gamykla
atidaryta 1868 metais

TECHNONICOL korporacija yra viena
didžiausių stogo dangų, hidroizoliacinių
bei termoizoliacinių medžiagų gamintojų
Europoje.
Kompanija įkurta 1992 metais ir nuo
tada sukaupė didžiulę patirtį statybinių
medžiagų rinkoje. Mes didžiuojamės,
galėdami pasiūlyti modernias medžiagas ir
technologijas, kurios apjungia įgytą patirtį
bei profesionalumą su mūsų mokslinių
tyrimų centrų darbu.

Platus aukštos kokybės medžiagų
asortimentas ir patikimi sprendimai leidžia
parinkti tai, kas labiausiai tinka klientams
kainos ir kokybės atžvilgiu.
Esame laimingi žinodami, kad mūsų
medžiagos naudojamos namų, gamyklų,
inžinerinių įrenginių ir kitų objektų, kurie
pagerina daugelio žmonių gyvenimo
kokybę visame pasaulyje, statybai.

PRODUKCIJOS ASORTIMENTAS

Mūsų gamybiniai pajėgumai ir moderni
įranga sudaro sąlygas tiekti medžiagas
dideliems statybos projektams bei kurti
unikalius gaminius pagal individualius
klientų poreikius. Džiaugiamės galimybe
prisidėti kuriant modernius pastatus su juose
įrengtomis pažangiomis technologijomis,
užtikrinančiomis energetinį efektyvumą,
gerinti statomų pastatų kokybę bei
sumažinti eksploatavimo ir statybos
išlaidas.
Darbuotojų kompetencija, profesionalios
techninės konsultacijos, mūsų mokslinių

tyrimų centruose kuriamos naujos
medžiagos, gaminių ir sprendimų kokybė
– visa tai leidžia TECHNONICOL patenkinti
kiekvieno kliento lūkesčius. Kokybiškas
klientų aptarnavimas yra vienas iš mūsų
prioritetų.
Mūsų tikslas – sustiprinti savo, kaip
didžiausio Europoje stogo dangų ir
hidroizoliacinių medžiagų gamintojo,
pozicijas bei tapti partneriu, su kuriuo
patogiausia dirbti mūsų klientams.

PATIKIMI SPRENDIMAI
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Esame pasiryžę nuolat gerinti taršos
prevencijos priemones bei laikytis
atitinkamų aplinkosaugos įstatymų.
 Visoms korporacijos gamykloms
atliekamas aplinkosaugos reikalavimų
įvertinimas dar projektavimo etape.
TECHNONICOL investuoja į gamybą be
atliekų, pažangią įrangą ir aplinkosaugos
technologijas.
 Visi TECHNONICOL sukurti gaminiai
atitinka aplinkosaugos standartus ir yra
saugūs tiek žmonėms, tiek ir aplinkai.

Kompanija kuria medžiagas bei sistemas,
kurios sumažina energijos nuostolius
pramoniniuose ir gyvenamuosiuose
pastatuose. Naujausios technologijos,
naudojamos TECHNONICOL gaminiuose
leidžia žymiai sumažinti pastatų šildymo ir
vėdinimo išlaidas. Mes siūlome izoliacines
sistemas, skirtas visapusiškai pastato
konstrukcijos apsaugai nuo pamatų iki
stogo.
TECHNONICOL korporacijos siūlomi
gaminiai – aukštos kokybės hidroizoliacinės
ir šilumos izoliacinės medžiagos –
yra visiškai suderinamos bei gali būti
naudojamos kompleksiškai. Medžiagų
suderinamumas tarpusavyje yra viena
svarbiausių patikimos izoliacinės sistemos
sąlygų. Būtent todėl mūsų ekspertai siūlo
profesionalius sprendimus skirtingo tipo
projektams.

Kurdami bei siūlydami sisteminius
sprendimus mes vadovaujamės trimis
pagrindiniais principais: elementų
suderinamumas, ilgaamžiškumas ir
konkurencinga kaina. Galima užtikrinti, kad
mūsų klientai gauna geriausius išbaigtus
sprendimus ir profesionalią pagalbą
projektavimo metu.
Platus gaminių asortimentas leidžia mūsų
kompanijai pasiūlyti medžiagas, tiksliai
atitinkančias projekto reikalavimus. Mes
taip pat atsižvelgiame į skirtingų šalių
standartus bei klimato sąlygas ir vystome
savo produktus bei sprendimus taip, kad
jie atitiktų kiekvienos šalies statybos
reglamentus ir poreikius.
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