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editorial
Καλώς ήλθατε στην οικογένεια!

Η κοινή ιστορία των Wietersdorfer και Wopfinger χρονολογείται 

από το 1988, όταν ο πατέρας μου, Friedrich Schmid και ο Die-

ter Kern ίδρυσαν από κοινού το εμπορικό σήμα Baumit. 

Σχεδόν 30 χρόνια αργότερα, το 2017, ο όμιλος Wopfinger 

εξαγοράζει το τμήμα δομικών υλικών του συνεργάτη του, την 

w & p Baustoffe GmbH. Έτσι, όλες οι δραστηριότητες δομικών 

υλικών ενώνονται κάτω από την ίδια στέγη. Παρ 'όλα αυτά,  

όλα παραμένουν όπως ήταν, δηλαδή "Baumit".

Μαζί πιο δυνατοί.

Συνέργειες που χρησιμοποιήθηκαν ήδη από κοινού, για παράδειγμα στον τομέα της έρευνας 

και της ανάπτυξης θα ενισχυθούν πλέον ακόμη περισσότερο. Σε 30 χρόνια, δύο οικογενειακές 

εταιρείες «έχτισαν» την Baumit από κοινού αλλά και ανεξάρτητα, δημιουργώντας τον πιο 

καινοτόμο και κορυφαίο παραγωγό δομικών υλικών στην Ευρώπη. H Wietersdorfer θα 

επικεντρωθεί τώρα στις αναπτυσσόμενες αγορές B2B και θα γίνει πιο εξειδικευμένη, ενώ η 

Baumit Beteiligungen GmbH, θυγατρική της Schmid Industrieholding, θα διευρύνει περαιτέρω 

την παρουσία της στην Ευρώπη.

Καλώς ήλθατε!

Είμαι λοιπόν πλέον στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσω περισσότερους από 650 

εργαζόμενους  και τους νέους συνεργάτες μας από 10 χώρες και να τους διαβεβαιώσω: Το 

πνεύμα της Baumit θα σας εμπνεύσει στις δραστηριότητές σας, τα επιτεύγματά σας θα 

εκτιμούνται ιδιαίτερα και η μακροπρόθεσμη συνεργασία και προσπάθεια θα μας οδηγήσει 

χωρίς αμφιβολία στην κοινή επιτυχία. Αν λοιπόν θέλετε να ενημερωθείτε λίγο περισσότερο για 

τη νέα σας οικογένεια Baumit, σάς εύχομαι μία ενδιαφέρουσα ανάγνωση!

     Δικός σας, Robert Schmid
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κλάδος κατασκευών Βασικό αντικείμενο του μέσου: Πληροφορίες από τον κατασκευαστικό κλάδο • Επανεκτύπωση: μόνο με την άδεια του 
εκδότη. Το περιοδικό διατίθεται δωρεάν για όλους τους συνεργάτες και φίλους της Baumit. Σύμφωνα με το άρθρο 22 του αυστριακού νόμου 
περί προστασίας δεδομένων (BGBI Αριθ. 565/1978), ο εκδότης σας ενημερώνει ότι το όνομα και η διεύθυνσή σας μπορούν να αποθηκευτούν 
αυτόματα με σκοπό την αποστολή αυτού του περιοδικού. Γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 25 του νόμου για τα μέσα ενημέρωσης: Το 
περιοδικό αυτό ανήκει κατά 100% στην Baumit Beteiligungen GmbH. 

Ο Robert Schmid,  
ο μεγαλύτερος γιος 
του Friedrich Schmid, 
διευθύνει σήμερα την 
SIH και ως εκ τούτου 
την Baumit.
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H Baumit είναι…
Οικογένεια

Πρώτη  Διαχείριση

Γεννημένος το 1968, πέρασε τα νεανικά του χρόνια κοντά στην περιοχή του 

εργοστασίου. Ήδη όταν φοιτούσε στο δημοτικό του άρεσε να κοιτάζει έξω 

από το παράθυρο και να μετράει τα φορτηγά που κινούνταν στο οικόπεδο του 

εργοστασίου του πατέρα του. Αυτή ήταν η απαρχή του οικογενειακού «επιχει-

ρησιακού ελέγχου». Μέσω της πρακτικής του κατά τη διάρκεια των διακοπών 

πέρασε από όλα τα τμήματα της οικογενειακής επιχείρησης, οπότε προετοι-

μάστηκε σταδιακά για τον μελλοντικό ηγετικό του ρόλο.

Το 1994 ο Robert Schmid ολοκλήρωσε τις σπουδές του και ήθελε αρχικά να 

προσανατολιστεί για το επαγγελματικό του μέλλον. Η εργασία σε λατομείο στη 

Βραζιλία φάνηκε δελεαστική. Υπήρχε επίσης μία δυνατότητα στην Αγγλία. Αλ-

λά τη διοίκηση μίας επιχείρησης δεν θα μπορούσε να τη μάθει πουθενά αλλού 

καλύτερα απ’ ότι στο Wopfing. Για το λόγο αυτό,  το πρώτο γραφείο του Robert 

Schmid ήταν τελικά στην επιχείρηση του πατέρα του.

Περισσότερη ευθύνη

Μετά από μία περίοδο αρχικής κατάρτισης περίπου δώδεκα μηνών ο νεα-

ρός σκέφτηκε ότι θα ήθελε να αναλάβει πιο υπεύθυνα καθήκοντα,  κάτι που 

έθεσε στον πατέρα του. Δεν έλαβε απάντηση. Έτσι ο Robert   ανέπτυξε νέες 

ιδέες για την πλήρη θερμομόνωση και την κατασκευή προσόψεων κτιρίων. Ο 

πατέρας θεωρούσε ότι ο γιος έπρεπε απλά να κάνει αυτό που θεωρούσε 

σωστό.  Εντελώς ξαφνικά, ένα χρόνο αργότερα, ο πατέρας εγκατέλειψε το 

γραφείο του και μεταβίβασε τη διοίκηση της επιχείρησης στον Robert.

Σε νέες ακτές

Η κεντρική Ευρώπη υπήρξε εξαρχής ο βασικός στόχος. Μετά τον πρώτο εν-

θουσιασμό, το ζητούμενο γίνεται η υγιής και σταθερή ανάπτυξη. Η καλύτερη 

δυνατή βιωσιμότητα είναι μια από τις βασικές αρχές του ομίλου. „Θέλουμε όλοι 

οι άνθρωποι να ζουν υγιεινά, όμορφα και εξοικονομώντας ενέργεια.“, έτσι εκ-

φράζει ο Robert Schmid  το όραμα της Baumit.

Προσωπική ζωή

Παρόλο που ο Robert Schmid για μεγάλα χρονικά 

διαστήματα του έτους βρίσκεται σε επαγγελματικά 

ταξίδια, αφιερώνει χρόνο στην οικογενειακή ζωή 

με τη σύζυγο του Anne και τους δύο γιους του. Στη 

διάρκεια του χρόνου ζει στο Baden, μεταξύ  

Wopfing και Βιέννης, το καλοκαίρι βρίσκεται συχνά 

με την οικογένεια του στη Βρετάνη, στους γονείς 

της συζύγου του. Ο Robert Schmid είναι αθλητι-

κός, αγαπάει τη φύση, του αρέσει το κυνήγι.

Ο όμιλος 

Ο Robert Schmid λέει για την Schmid Industrieholding (SIH): „Οι πελάτες μας 

είναι το επίκεντρο. Χάρη στο ευρύ φάσμα των προϊόντων που προσφέρονται 

από την SIH μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τις συνέργειες ώστε να υποστηρί-

ζουμε τους πελάτες μας με τον καλύτερο τρόπο.“
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Είμαστε χώρες
Είμαστε σε 26 Χώρες της Ευρώπης και στην Κί-

να. Είμαστε η ποικιλομορφία, από την οποία 

προκύπτουν ιδέες για το μέλλον. Είμαστε τόσο 

διαφορετικοί αλλά έχουμε τον ίδιο στόχο: Υγιει-

νό, όμορφο τρόπο ζωής με εξοικονόμηση πό-

ρων για την Ευρώπη και τον κόσμο.

Είμαστε Brand
Η επωνυμία Baumit είναι πλέον 

σχεδόν τριάντα ετών. Ήδη από τό-

τε είχε τεθεί αυτός ο στόχος: Να 

γίνουμε το πιο καινοτόμο και επι-

τυχημένο εμπορικό σήμα δομικών 

υλικών της Ευρώπης. Η Baumit εί-

ναι ήδη ηγέτης της αγοράς στην Κεντρική και Ανατολική  Ευρώπη. Και 

ποτέ δεν ξεχνάμε να διατηρούμε τις αξίες μας.

Είμαστε συνάδελφοι
Είμαστε 5700 εργαζόμενοι. Απολαμβάνουμε την εμπιστοσύνη 

των συναδέλφων  και προϊσταμένων μας και εργαζόμαστε σε 

δυναμικές ομάδες με υψηλή τεχνογνωσία. Κοινός μας στόχος 

είναι να οδηγούμε τους συνεργάτες μας στην επιτυχία και να 

διευκολύνουμε συνεχώς τον τρόπο εργασίας στα εργοτάξια.

Είμαστε η
 Baumit
Η BAUMIT είναι τόσο πολυδιάστατη 

όπως και οι άνθρωποί της, οι χώρες και 

τα προϊόντα. Οι πιο σημαντικές πτυχές 

της BAUMIT:
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Είμαστε οικογένεια.
Τρεις γενιές εμπειρίας συνεισφέρουν στην 

ανάπτυξη  ενός διεθνούς ομίλου κατασκευα-

στικών υλικών,  ο οποίος στη βάση του εξακο-

λουθεί να είναι  μία οικογενειακή επιχείρηση. Οι 

πελάτες, συνεργάτες και εργαζόμενοι εκτιμούν 

αυτή την οικογενειακή ατμόσφαιρα, όπου κυριαρχεί ο αμοιβαίος σεβασμός. Είμαστε και-
νοτομία.
Έχουμε αφοσιωθεί 

στην έρευνα και 

ανάπτυξη στην υπηρεσία των ανθρώπων και ζούμε 

καθημερινά την πρόοδο. Δίνουμε μεγάλη σημασία 

στη βιώσιμη δράση. Με δέσμευση για το σύνθημά 

μας, αναπτύσσουμε με το βλέμμα στο μέλλον, προϊό-

ντα που πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας. 

Baumit. Ιδέες με μέλλον!

Είμαστε 
παράδοση.
80 χρόνια εμπειριών  

συνυπάρχουν σε μία 

επιχείρηση που έχει 

επεκταθεί παραδοσιακά και αναπτυχθεί από γερές οικογε-

νειακές ρίζες. Πάντα μπροστά από την εποχή και πάντα 

ηγέτης στον τομέα των κατασκευαστικών υλικών.

Είμαστε όραμα
"Θέλουμε όλοι οι άνθρωποι 

να ζουν όμορφα, υγιεινά και 

εξοικονομώντας ενέργεια." 

Αυτό είναι το πιστεύω μας, 

όλες οι δραστηριότητές μας εξυπηρετούν αυτόν 

τον στόχο. Επενδύουμε τα πάντα για να τον επιτύ-

χουμε. Γιατί μόνο έτσι μπορεί να επιτευχθεί πρόο-

δος και ανάπτυξη.

Έχουμε πιστεύω
Στην πραγματικότητα, τα πιστεύω μας είναι τόσο ευρεία για 

να περιγραφούν με λέξεις, αλλά ας το δοκιμάσουμε: Η επί-

τευξη υψηλών ποιοτικών προτύπων, η ενσωμάτωση των δι-

κών μας οραμάτων,  δυναμική και συνέπεια, εμπιστοσύνη 

και πρόοδος. Και, βεβαίως, ο αμοιβαίος σεβασμός. Όλοι 

μαζί, σε όλα τα επίπεδα.
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Η σοβαρότητα της ζωής

Το 1967 παντρεύεται.  Ήδη σε ηλικία 26 ετών πρέ-

πει ο Friedrich να διοικήσει ένα μέρος της εταιρίας, 

διότι ο πατέρας του αντιμετωπίζει προβλήματα υγεί-

ας. Το 1974, μετά τον θάνατό του, 

πρέπει να αναλάβει τη συνολική ευ-

θύνη.

Αναλαμβάνει την εταιρεία με έναν 

κύκλο εργασιών 60 εκατομμυρίων 

Αυστριακών σελινιών (περίπου  4 

εκατομμύρια ευρώ), σαράντα χρό-

νια αργότερα φτάνουν τα 1,2 δισε-

κατομμύρια ευρώ.

Υπάρχει συνεχής εκσυγχρονι-

σμός, επέκταση και ανάπτυξη, αλλά η παράδο-

ση πάντα συνυπάρχει.

Εμπνεύσεις

Μετά από παραμονή του στην Αμερική, όπου ο Schmid γνωρίζει τα έτοιμα ανα-

μειγμένα προϊόντα  DIY για τον ερασιτέχνη τεχνίτη, επιστρέφει γεμάτος σχέδια. Λί-

γο αργότερα δημιουργεί τους πρώτους έτοιμους σοβάδες  Wopfinger. Τα προϊό-

ντα „Hobby-Beton“ και „Hobby-Putz“ διαφημίζονταν μέχρι και στην τηλεόραση. 

Λίγο αργότερα, στα τέλη της δεκαετίας του 1960, αναπτύσσεται ο πρώτος  σοβάς 

μηχανής. Παράλληλα, μια  συνεργασία με την εταιρεία Κnauf οδηγεί σε περαιτέ-

ρω βελτιώσεις των συνταγών. 

Γεννημένος στη Βιέννη το 1943 ο Friedrich έζησε τα πρώτα χρόνια του σε ένα 

αγρόκτημα στη βόρεια Αυστρία, όπου η μητέρα δραπέτευσε μαζί του από την 

βομβαρδισμένη Βιέννη. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ο πατέρας του 

Alois  διαχειρίζεται το εργοστάσιο ασβέστη στο Wopfing  και προσπαθεί να το 

κρατήσει σε λειτουργία κατά τη διάρκεια του πολέμου. Το εργοστάσιο κατα-

στράφηκε στο τέλος του πολέμου  αλλά ξαναχτίστηκε από τον Alois Schmid.

Σχολείο και εκπαίδευση

Τα σχολικά του χρόνια ο Friedrich Schmid τα περνάει με πολύ άθληση, πρώτα 

τζούντο, μετά τένις και με μεγάλη φιλοδοξία. Μετά το σχολείο ακολουθεί η επαγ-

γελματική εκπαίδευση στην εμπορική ακαδημία. Η απόφαση να σπουδάσει στο 

Πανεπιστήμιο Montanuniversitat στην πόλη Leoben, οριστικοποιείται. Μετά από 

δύο χρόνια σπουδών ο  Friedrich εντάσσεται στην εταιρεία. Ο πατέρας του Alois 

Schmid και ένας εξαιρετικός μηχανικός, ο Ηermann Hofer αναπτύσσουν μαζί τη 

διαδικασία Schmid-Hofer: Την καύση του ασβέστη με έναν νέο κλίβανο, ο οποίος 

αλλάζει τα μέχρι τότε δεδομένα για την καύση του ασβέστη,  εισφέροντας μια δια-

δικασία παραγωγής φιλική προς το περιβάλλον.

 

Η ιστορία της Baumit  είναι άρρηκτα συνδεδεμένη 

με τον KR Friedrich Schmid. Αυτή η προσωπικότη-

τα έχει τόσες πολλές όψεις, που μπορείς να γεμί-

σεις ένα βιβλίο –  Μια σύντομη περιγραφή:

Die Familie Schmid im Jahr 2009

πρωτοπόρος 
Ο των δομικών

υλικών
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Με τον γιο του Robert σε 
επαγγελματικές και 
ιδιωτικές στιγμές

Όποιος τολμάει κερδίζει.

Ο Friedrich Schmid σχεδιάζει να κατασκευάσει 

ένα εργοστάσιο τσιμέντου για να “σπάσει” τη δε-

σπόζουσα θέση της αγοράς ενός παραγωγού 

τσιμέντου στην περιοχή. Πρόκειται για ένα τερά-

στιο οικονομικό ρίσκο. Ο Friedrich Schmid χτίζει 

κρυφά ένα εργοστάσιο τσιμέντου! Το σχέδιο 

προχωρά και τα εργοστάσια πέτρας και ασβέστη 

Wopfinger είναι πλέον ανεξάρτητα.  Με τη δική 

του παραγωγή τσιμέντου, ο Friedrich Schmid ξε-

κινά να προσφέρει, εκτός από έτοιμα προς χρή-

ση προϊόντα, και μεταφορά σκυροδέματος ενώ 

αγοράζει εργοστάσια σκυροδέματος και χαλικι-

ών στην περιοχή. Το 1980 ο Friedrich Schmid 

αγόρασε το εργοστάσιο πολυστυρενίου Oswald 

Novotnys στο Purbach και αργότερα δημιούργη-

σε το πρώτο εργοστάσιο XPS στην Αυστρία, στο 

Pinkafeld. Η εταιρεία Austrotherm είχε γεννηθεί.

Ο κυνηγός και ο συλλέκτης

Το κυνήγι, το οποίο απολαμβάνει στην ιδιωτική 

ζωή, δεν το αφήνει ούτε στη δουλεία του, «κυ-

νηγά» λοιπόν και σταδιακά επεκτείνεται στην 

Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Το 2008 πα-

ραδίδει τη διεύθυνση της Schmid 

Industrieholding στον γιο του  Robert, η 

Austrotherm διευθύνεται από τον γιο του Peter. 

Η συνεχής «δημιουργική ανησυχία» του 

Friedrich Schmid τον οδηγεί, αντί να αποσυρ-

θεί, να εξαγοράσει και να αναλάβει την γνωστή   

εταιρεία εξοπλισμού κυνηγιού και outdoor μό-

δας,  Kettner.

Το πνεύμα των συνεργατών

Το κλίμα σε μια επιχείρηση εμπνέεται από τους 

ιδρυτές της και τα πρότυπα τους. Έτσι το πνεύ-

μα των 3 γενιών Schmid είναι παντού. Καταρ-

χάς, υπάρχει η αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ 

των συναδέλφων και προϊσταμένων. Υπάρχει 

αμοιβαίος σεβασμός, υπέρμετρη εκτίμηση και 

εκτίμηση των ικανοτήτων του άλλου. Ο επαγ-

γελματισμός είναι προϋπόθεση, και για τους 

ίδιους και για όλους, και μετουσιώνεται σε βέλτι-

στες δράσεις.

Ο Dir. Alfred 
Gsandtner είναι από 

το 1979 στην οικο-
γενειακή επιχείρηση

Διευθυντή Gsandtner, πως ξεκίνησε η ιστορία 

σας στη  Baumit;

Ξεκίνησα την καριέρα μου το 1979 στα εργοστάσια 

επεξεργασίας πέτρας και ασβέστη Wopfinger, όπου 

είχα την ευθύνη για το marketing, product 

management και την  υποστήριξη αρχιτεκτόνων. 

Έχω ασχοληθεί εκτεταμένα με τη φυσική κατασκευ-

ών, την τεχνική τεκμηρίωση αλλά και με έντυπες πα-

ρουσιάσεις προϊόντων.

Με τόση μεγάλη αφοσίωση, σίγουρα ο διευθυ-

ντής της εταιρείας σχημάτισε πολύ θετική 

εντύπωση για εσάς.

Έτσι φαίνεται, μιας και ο KR Friedrich Schmid μου πα-

ρείχε δικαιώματα διαχείρισης και υπογραφής το 1984. 

Ως νεότερος νόμιμος εκπρόσωπος των Wopfinger 

(τότε μόνο 34αρων χρονών), ανέλαβα την διεύθυνση 

της εξυπηρέτησης πελατών της Wopfinger. Ήμουν 

ένα είδος «γέφυρας» μεταξύ των πελατών και της πα-

ραγωγής. Ταυτόχρονα χτίζαμε με την ομάδα μου τη 

συνεργασία  με τον όμιλο Wietersdorfer, θέτοντας έτσι 

τα θεμέλια για την Baumit.

Το 1988 ξεκίνησε η Baumit στην Αυστρία. 

Ποια ήταν η συνέχεια;

 Η φιλοσοφία μας ήταν: Η Baumit θα πρέπει να είναι ο 

ορισμός  της τεχνογνωσίας στην κατασκευή, σύγ-

χρονα, ποιοτικά προϊόντα, δυναμικές και καινοτόμες 

εταιρείες και  marketing με γνώμονα το μέλλον. Το 

1989 ανέλαβα τις διεθνείς δραστηριότητες της 

Baumit με μια μικρή και αποτελεσματική ομάδα. Το 

1990 ξεκινήσαμε στην Ουγγαρία ...

Τι ακολούθησε μετά την Ουγγαρία;

Αρχικά οι γειτονικές χώρες Τσεχία και Σλοβακία. 

Στη συνέχεια, η επέκταση πραγματοποιήθηκε σε 

όλο και μεγαλύτερους κύκλους έως το 2008 που 

φτάσαμε στον Βόσπορο. Στις πύλες της μητρό-

πολης της Κωνσταντινούπολης ανοίξαμε το πρώ-

το εργοστάσιο κονιαμάτων Baumit σε ασιατικό 

έδαφος.

Ποια ήταν η κινητήρια δύναμη της διεθνοποί-

ησης;

Από τη μία πλευρά, η ταχύτητα στις αποφάσεις 

του Friedrich Schmid και η ετοιμότητα του να 

εγκαθιδρύεται στις χώρες αμέσως μια παραγωγή. 

Από την άλλη πλευρά, η αμεσότητα και ξεχωριστή 

διαχείριση των διεθνών δραστηριοτήτων - ανεξάρ-

τητα από τις δραστηριότητες στην Αυστρία.

Τι έχει αλλάξει στη δουλειά σας όλα αυτά τα 

χρόνια;

Ξεκίνησα μόνος με μία βοηθό. Σήμερα έχουμε 

πάνω από 100 συνεργάτες στην Baumit 

Beteiligungen (Baumit International).

Ποιο είναι κατά την άποψή σας το μυστικό  

της επιτυχίας της Baumit;

Το ισχυρό brand Baumit, αυτά που αντιπροσω-

πεύει και οι αξίες της. Το πνεύμα Baumit  -  δηλα-

δή να μπορείς να μεταδώσεις στους άλλους τον 

ενθουσιασμό, το πάθος και την ενέργεια που κρύ-

βεται πίσω από αυτό. Αλλά πρώτα απ’όλα, οι άν-

θρωποι μας! 

 

Ο Alfred Gsandtner με συνεχή με αφοσίωση, συνέβαλε σημαντικά στην 

επιτυχή επέκταση της Baumit στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και 

έχει συνεισφέρει τα μέγιστα στο να είναι η Baumit σήμερα μία από τις κο-

ρυφαίες εταιρείες δομικών υλικών στην Ευρώπη

O κύριος Baumit 

 International
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τα-κονιάματα". Με την πάροδο του χρόνου φυσικά, το πεδίο δραστηριότητας 

της Baumit επεκτάθηκε και δημιουργήθηκαν προϊόντα για την τοποθέτηση 

και κόλληση πλακιδίων, για το μεγαλύτερο εύρος της δόμησης,  μέχρι και για 

τη διαμόρφωση κήπων και εξωτερικών χώρων.

Αξίες

Η Baumit από τις πρώτες ημέρες της ίδρυσης της είναι πιστή στις εταιρικές 

της αξίες. Η δραστηριοποίηση με σκοπό το επιχειρηματικό κέρδος προφα-

νώς και είναι σημαντική αλλά εξίσου σημαντικό είναι να μην αγνοούμε τις αξί-

ες μας. Αλλά τι ακριβώς είναι οι αξίες; Στην περίπτωση μιας οικογενειακής 

επιχείρησης, αυτό που άμεσα βιώνει κάποιος από την προηγούμενη γενιά . 

Όταν πρακτικές και δράσεις διατηρούνται μεταξύ γενεών, μετατρέπονται σε 

αξίες,  που καθορίζουν τον καθημερινό τρόπο σκέψης και δράσης. Στην 

Baumit, οι σημαντικότερες αξίες είναι: Εμπιστοσύνη, Σεβασμός, Επαγγελμα-

τισμός, Δράση, Καθαριότητα, Τάξη και Ασφάλεια.

Όραμα

Στην ιδρυτική  σύμβαση της Baumit περιλαμβάνονται τα εξής: "Θέλουμε να 

διευκολύνουμε, να επιταχύνουμε  την εργασία στο εργοτάξιο και να διασφα-

λίσουμε συνεχή σταθερή ποιότητα." Ακόμα και σήμερα ο εφαρμοστής και τα 

προϊόντα Baumit που χρησιμοποιεί αποτελούν το επίκεντρο όλων των προ-

σπαθειών, αλλά οι προοπτικές διευρύνθηκαν και με το πέρασμα το χρόνου 

δημιουργήθηκαν νέες απαιτήσεις. Το κόστος ενέργειας αυξάνεται, οι φυσι-

κοί πόροι εξαντλούνται και οι άνθρωποι και η ποιότητα ζωής τους έχουν γίνει 

το επίκεντρο της προσοχής. Έτσι προέκυψε ένα νεότερο όραμα που πρέπει 

να πραγματοποιηθεί. Το όραμά μας είναι ξεκάθαρο: "Θέλουμε όλοι οι άν-

θρωποι να ζουν πιο όμορφα, πιο υγιεινά και να εξοικονομούν ενέργεια... Και 

θέλουμε να διευκολύνουμε την εργασία στο εργοτάξιο!"

Αποστολή

 Καθορίστηκε πριν από πολλά χρόνια και εξακολουθεί να ισχύει και σήμερα: 

"η Baumit παράγει και διανέμει δομικά υλικά για προσόψεις – επιχρίσμα-

Η Baumit, είναι ένα αναγνωρισμένο brand με 30ετή ιστορία, αλλά και κάτι περισσότερο. Αυτή η 

μάρκα αντιπροσωπεύει ένα όραμα, από το οποίο προκύπτει μία αποστολή. Και η Baumit  είναι 

συνώνυμο των ξεκάθαρων αξιών. 

Η Baumit είναι

Brand
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Η Baumit ζει τις αξίες της. Ταυτιζόμαστε με αυτές μέχρι το σημείο που μπορούμε να 

πούμε: ΕΙΜΑΣΤΕ οι αξίες μας. Αυτό είναι αποτέλεσμα της οικογενειακής ιστορίας 

στην οποία η τήρηση των συμφωνιών ήταν πάντα σε πρώτη προτεραιότητα.

Εμπιστοσύνη

Η δουλειά μας βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστο-

σύνη, πράγμα που σημαίνει ότι τηρούμε τόσο προ-

φορικές όσο και γραπτές συμφωνίες. Είτε πρόκει-

ται για τους εργαζόμενούς μας είτε για τους 

πελάτες και τους συνεργάτες μας. Στην Baumit 

βασιζόμαστε ο ένας στον άλλον χωρίς ενδοια-

σμούς.

Σεβασμός

Με σεβασμό και εκτίμηση. Έτσι επικοινωνούμε - εσω-

τερικά και εξωτερικά. Ο σεβασμός είναι επίσης μια 

άλλη έννοια, για την τήρηση των προθεσμιών, του να 

αφιερώνεις χρόνο για την κατανόηση των αναγκών, 

ώστε να παρέχεις υψηλής ποιότητας υποστήριξη και 

εξυπηρέτηση. Σεβόμαστε τον απέναντί μας και θέ-

λουμε να νιώθει ότι τον λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη 

με  σεβασμό για όλα όσα χρειάζεται.

Επαγγελματισμός

Όταν οι συνεργάτες μας συμβάλλουν συνεχώς 

στη βελτίωση της επιχείρησης και εξελίσσονται πε-

ραιτέρω, αυτό ωφελεί τον επαγγελματισμό μας 

και τελικά, τους πελάτες μας. Ως Baumit εγγυό-

μαστε, ότι προσφέρουμε μόνο κατηρτισμένη και 

βέλτιστη εργασία με απόλυτο επαγγελματισμό 

προσφέροντας στον πελάτη μόνο προϊόντα υψη-

λής ποιότητας.

Ασφάλεια

Ένα πράγμα επιδιώκουμε πάντα στην Baumit: Σι-

γουριά.  Σιγουριά, ότι οι εργαζόμενοί μας,

 

οι πελάτες και συνεργάτες μας είναι καλά, σιγου-

ριά, ότι τα προϊόντα μας πληρούν όλα τα κριτήρια 

ποιότητας, σιγουριά, ότι ενεργούμε τηρώντας τις 

αρχές της βιωσιμότητας και σιγουριά ότι μπορού-

με πάντα να εγγυούμαστε αυτή την ασφάλεια. Με 

υπερηφάνεια μπορούμε να πούμε: Με την Baumit  

είστε πάντα από κάθε άποψη σίγουροι.

Δράση

Δεν μιλάμε πολύ, αλλά αναλαμβάνουμε δράση. Οι 

συνεργάτες μας ενεργούν με δική τους ευθύνη 

και δική τους πρωτοβουλία στο δικό τους πεδίο 

αρμοδιότητας. Με αυτήν την επίπεδη ιεραρχία τα 

προϊόντα μας οδηγούνται γρήγορα στον πελάτη 

και όλοι μαζί προχωρούμε μπροστά την κατα-

σκευή. 

H Baumit ζει

τις Αξίες της
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Η Baumit είναι

ως ακόμα και σήμερα ασυναγώνιστο πρότυπο στην παραγωγή ασβέστη: Η 

διαδικασία Schmid-Hofer βασίζεται σε έναν κλίβανο συνεχούς-αντίθετης 

ροής-ανανέωσης που λειτουργεί με αέριο. Ο ιδρυτής Alois Schmid επεκτεί-

νει σταδιακά την παραγωγή και προχωρά στην ανέγερση περαιτέρω κλιβά-

νων στο Wopfing.

Η εποχή του τσιμέντου

Το 1969 ο Friedrich Schmid, λόγω των προβλημάτων υγείας του πατέρα του, 

αναλαμβάνει σε ηλικία μόλις 26 ετών τα εργοστάσια πέτρας και ασβέστη. Η 

πιο θεαματική πράξη  του ομίλου Wopfinger είναι το άνοιγμα του εργοστασίου 

παραγωγής τσιμέντου το 1980. Μετά το πέρας των οκτώ χρόνων κατασκευ-

ής, τοποθετείται έτσι ο θεμέλιος λίθος για την παραγωγή έτοιμων δομικών 

υλικών. Το 1981, θα δημιουργηθεί μια νέα γραμμή παραγωγής συνθετικού 

σοβά.

Η έννοια της εξυπηρέτησης και του περιβάλλοντος

Ήδη από το 1984 πραγματοποιούνται στο Wopfing μαθήματα, επιμορφώσεις 

και σεμινάρια για εμπόρους, αρχιτέκτονες, σχεδιαστές και εφαρμοστές. Το 

1991 ιδρύεται το κέντρο επιμόρφωσης Alois Schmid.

Στην αρχή ήταν ο ασβέστης

Οι απαρχές της βιομηχανικής παραγωγής ασβέστη στην κοιλάδα Piestingtal 

χρονολογούνται από το 1438, όταν για πρώτη φορά αναφέρεται η λέξη 

"Kalichhof". Στη συνέχεια, ακολουθούν διάφοροι ιδιοκτήτες του εργοστασίου, 

το οποίο συνεχώς επεκτείνεται. Στα τέλη της δεκαετίας του 1930 ο Alois 

Schmid, ο πατέρας του KR Friedrich Schmid, αγόρασε τα εργοστάσια επεξερ-

γασίας πέτρας και ασβέστη Wopfinger Stein und Kalkwerke. Οι πρώτες δεκαε-

τίες χαρακτηρίζονται από τις προσπάθειες, με τη χρήση μηχανών, να επιτυγχά-

νεται η εξόρυξη και επεξεργασία του ασβέστη με πιο ορθολογικό τρόπο και να 

γίνει πιο εύκολη και οικονομική. Δραστηριότητες με όραμα  και επαναστατικό 

πνεύμα  κυριαρχούν σε αυτή την πρώτα χρόνια των δραστηριοτήτων εξόρυξης 

ασβέστη. Δημιουργούνται στη συνέχεια πολλά νέα κτίρια, κλίβανοι, δομές καύ-

σης ασβεστίου και διαλογής πέτρας όπως επίσης και μία γραμμή μεταφοράς.

Από τότε, ιδέες με μέλλον

Από την δεκαετία του 1950, η τεχνική εξέλιξη της καύσης ασβεστίου βρί-

σκεται στο επίκεντρο. Με την εφεύρεση ενός νέου κλιβάνου ασβέστη, γνω-

στού ως κλίβανος Schmid-Hofer, οι Wopfinger δημιουργούν  ένα παγκοσμί-

Όταν μιλάμε για την Baumit, εννοούμε το γνωστό 

brand με τις ρίζες του στην Αυστρία  στη δεκαετία του 

'30 του περασμένου αιώνα, τις χώρες που αντιπροσω-

πεύουν την Baumit παγκοσμίως ή τους συνεργάτες 

χωρίς τους οποίους δεν θα μπορούσε να υπάρξει η 

Baumit; Baumit, μια σύντομη λέξη που λέει πολλά. Ας 

αναζητήσουμε πώς ξεκίνησαν όλα:

Παράδοση
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DVS – Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης 

Στις αρχές της δεκαετίας του ογδόντα, στην Baumit ξεκίνησε και η εποχή των 

συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης, αποτελώντας μια επανάσταση στις 

αντιλήψεις για τα σύγχρονα κτίρια μειώνοντας αποτελεσματικά την κατανάλωση 

ενέργειας και βελτιώνοντας σημαντικά το περιβάλλον διαβίωσης. Το 1980, ο 

Friedrich Schmid εξαγόρασε το εργοστάσιο πολυστυρενίου Purbacher από τoν 

Oswald Nowotny, ενώ άλλα εργοστάσια αγοράστηκαν στην Αυστρία, την Ουγ-

γαρία και την Πολωνία, αυξάνοντας έτσι την παραγωγή. Σήμερα, ο όμιλος 

Austrotherm αποτελείται από εταιρείες σε 11 χώρες με 18 εργοστάσια παραγω-

γής. Η Baumit επιτυγχάνει ετησίως πωλήσεις 40 εκατομμυρίων τετραγωνικών 

μέτρων σύνθετων συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης.

Η δημιουργία μίας μάρκας

Το 1988 είναι το ιστορικό έτος που ιδρύθηκε το εμπορικό σήμα Baumit. Δύο 

χρόνια αργότερα, πραγματοποιείται ήδη η πρώτη ίδρυση εταιρείας στο εξωτερι-

κό, στην Ουγγαρία. Μετά ακολουθεί η μία μετά την άλλη: 1992 Τσεχία, 1993 Πο-

λωνία και μετά ακολουθούν ανά έτος η Ρουμανία και η Σλοβακία, Βουλγαρία, 

Γερμανία και Κροατία.  Στην Αυστρία φυσικά, δεν υπάρχει αδράνεια: To 2002 

δημιουργείται στο Wopfing  το μεγαλύτερο εργοστάσιο παστώδων επιχρισμά-

των στην Ευρώπη. Το 2007 ανοίγει το πρώτο εργοστάσιο σε μη ευρωπαϊκό έδα-

φος, στο Gebze της Τουρκίας. Ακολουθούν και άλλες νεοσύστατες εταιρείες 

στην Ουκρανία και στην Ελβετία.

Αλλαγή γενεών

Το 1998, ο Robert Schmid ανέλαβε τη διεύθυνση της Wopfinger 

Baustoffindustrie GmbH στην Αυστρία και δημιούργησε το σύνθημα «Ιδέες 

με μέλλον». Η καινοτομία είναι συνεχής. Δέκα χρόνια αργότερα, παραδίδει 

τη διοίκηση ώστε να αναλάβει τη διοίκηση της Baumit Beteiligungs GmbH, 

όπου ακολουθεί τα βήματα του πατέρα του Friedrich Schmid. Εκτός από τη 

συνεχιζόμενη πορεία επέκτασης, η έρευνα και η ανάπτυξη προωθούνται πε-

ραιτέρω. Το Ερευνητικό Πάρκο VIVA είναι ένα από τα πολυάριθμα επιτεύγμα-

τα των τελευταίων ετών. Φυσικά, η επέκταση συνεχίστηκε, μετά την Ισπανία 

και τη Γαλλία ακολούθησε η Αγγλία. Σήμερα ο όμιλος Baumit απασχολεί πε-

ρισσότερους από 5700 εργαζομένους παγκοσμίως. 

Ο ιδρυτής

Alois Schmid

Το όνομα Alois Schmid είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τον ασβέστη. 

Ως ιδρυτής της Wopfinger Stein - und Kalkwerke Schmid & Co KG, 

χτίζει ξανά το εργοστάσιο ασβέστη μετά τον πόλεμο, αναπτύσσει μια 

νέα τεχνολογία καύσης ασβέστη και δημιουργεί από το «τίποτα» μια 

εταιρεία που έφτασε τα 60 εκατομμύρια αυστριακά σελίνια σε ετήσιο 

κύκλο εργασιών όταν παραδόθηκε στον γιο του Friedrich Schmid.  Στη μνήμη του ιδρυτή 

δημιουργήθηκε το εκπαιδευτικό κέντρο Alois Schmid, προς τιμήν των υπηρεσιών του προς 

την εταιρεία και την περιοχή.

Το εργοστάσιο της 
Baumit στο Wopfing σή-
μερα.

Κάτω: Εικόνες από τα 
προηγούμενα εκατό 
χρόνια
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Νο 1 στην Ευρώπη: Στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη η Baumit κατέχει ήδη 

ηγετική θέση στα σύνθετα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης και επιχρίσμα-

τα για τις προσόψεις.  Τα περίπου 40 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα θερμομό-

νωσης Baumit ετησίως, αποδεικνύουν την υψηλή ποιότητα και ποικιλία των προϊό-

ντων και συστημάτων της Baumit. Πλέον κάθε κατασκευαστής  ή αρχιτέκτονας 

μπορεί να επιλέξει σύστημα μόνωσης, ανάλογα με τον προϋπολογισμό, την περι-

βαλλοντική προσέγγιση και τις τοπικές συνθήκες - και έτσι να βελτιώσει αποφασι-

στικά το κλίμα διαβίωσης, να εξοικονομήσει έως 60% στο κόστος ενέργειας και 

να μειώσει σημαντικά τις εκπομπές CO2,  συμβάλλοντας έτσι και στην προστασία 

του περιβάλλοντος. 

Οικονομικά, με μεγάλη διαπνοή, υψηλής αντοχής ή με ελάχιστο πάχος μόνωσης: 

υπάρχουν τόσο πολλοί τρόποι μόνωσης για το κέλυφος του κτιρίου σας, αφού η 

Baumit ανέπτυσσε σε δεκαετίες έρευνας και ανάπτυξης συνεχώς νέα συστήματα 

θερμομόνωσης και τελικών επιχρισμάτων. Πλέον δεν υπάρχει κανένα όριο στη 

φαντασία για το σχεδιασμό και δημιουργία μιας πρόσοψης που δεν θα μπορούσε 

να πραγματοποιηθεί.

Τι θα ήταν η εξωτερική θερμομόνωση

"Πρώτα η μόνωση" και "η ποσότητα είναι αξία" εί-

ναι μόνο δύο από τις κατευθύνσεις που έκαναν 

την Baumit αναπόσπαστο κομμάτι του τομέα της 

εξωτερικής θερμομόνωσης στην Ευρώπη.

Ανθεκτικά και όμορφα

Οι δυνατότητες σχεδίασης στην πρόσοψη είναι ατελείωτες: 888  

αποχρώσεις από το χρωματολόγιο Baumit Life, τελικά επιχρί-

σματα απεριορίστων διαμορφώσεων μέχρι αυτοκαθαριζόμενα 

επιχρίσματα, όλα είναι δυνατά και ακόμα περισσότερα. Τα χρώ-

ματα προσόψεων της Baumit έχουν εξαιρετική και εύκολη εργασι-

μότητα, είναι δε κατάλληλα για εφαρμογή airless. Με τόσες επιλογές, ιδιαίτερα 

στον τομέα των αποχρώσεων, οι συμβουλευτική υποστήριξη είναι απαραίτητη: 

Έτσι δημιουργήθηκαν από χρήσιμες εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα και ηλε-

κτρονικούς υπολογιστές μέχρι συμβουλευτικά κέντρα για την επιλογή αποχρώσε-

ων σε πολλές χώρες.

O sole mio!

Φανταστείτε μια πρόσοψη, που εκπέμπει ομορφιά, η οποία παραμένει για πάντα 

καινούργια και δεν χάνει με τον καιρό το χρώμα της. Αδύνατο; Και όμως όχι. Με τα 

καινοτόμα προϊόντα Baumit NanoporTop και –Color, τα οποία είναι εξοπλισμένα 

με φωτοκαταλυτικές ιδιότητες επιτυγχάνεται ένα ιδιαίτερα δραστικό αποτέλεσμα 

αυτοκαθαρισμού. Το φως της ημέρας ενεργοποιεί τον φωτοκαταλύτη στο σοβά ή 

στο χρώμα, ο οποίος διασπά τα σωματίδια ρύπων που είναι κολλημένα στην επι-

φάνεια. Η βροχή και η εξάτμιση της υγρασίας διαλύουν τη βρωμιά και καθαρίζουν 

την πρόσοψη. Το αποτέλεσμα είναι μια επιφάνεια ανθεκτική στους ρύπους, η 

οποία παραμένει μόνιμα όμορφη. Πρόσφατα αποτελέσματα ερευνών έδειξαν επι-

πλέον ότι το Nanopor δεν διατηρεί μόνο τις προσόψεις καθαρές αλλά και τον αέ-

ρα, διότι το Baumit Nanopor μειώνει τις ενώσεις αζώτου και το όζον στον αέρα. 

χωρίς την Baumit; 
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Ο ειδικός του υποστρώματος

Πώς εφαρμόζεται η θερμομονωτική πλάκα στην πρόσοψη; Βίδωμα, βίδω-

μα χωρίς τέλος. Μία από τις αρχές της Baumit ήταν πάντα η ευκολία εφαρ-

μογής. Σκεφτήκαμε πώς να διευκολύνουμε τον τρόπο τοποθέτησης και 

προέκυψε μια μεγάλη επιτυχία. Το "κόλλημα αντί για βίδωμα" ήταν η λύση 

και με το StarTrack η Baumit ξεκίνησε την επανάσταση στην τεχνολογία 

πρόσοψης το 2005. Με αυτήν την καινοτόμο τεχνολογία στερέωσης από 

την Αυστρία, έχουν εγκατασταθεί 10 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα συ-

στημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης σε όλη την Ευρώπη. Αυτό αντιστοι-

χεί σε περίπου 50.000 μονοκατοικίες και σε πολλούς ικανοποιημένους κα-

τασκευαστές. Το Baumit StarTrack εξοικονομεί ενέργεια, εξοικονομεί 

πόρους και μειώνει το κόστος στο ελάχιστο. Έτσι είναι μια από τις ιδέες με 

μέλλον που έγιναν πραγματικότητα.

Baumit StarTrack

 ■ Εξοικονομεί ενέργεια, χρόνο και κόστος

 ■ Ένα για κάθε πάχος μόνωσης

 ■ Αξιοπιστία κατά τη διάρκεια της εφαρμογής  

 ■ Χωρίς θερμογέφυρες και χρόνο αναμονής. 
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Πρώτα η μόνωση

Σε όλες σχεδόν τις αξιολογήσεις άνεσης, το μη μονωμένο σπίτι παίρνει τη χειρότε-

ρη βαθμολογία. Μέχρι 250% (!) περισσότερη κατανάλωση ενέργειας από ό, τι σε 

ένα μονωμένο σπίτι είναι γεγονός. Τα σπίτια με καλή εξωτερική μόνωση και εσωτε-

ρική μάζα αποθηκεύουν καλύτερα την ενέργεια και μπορούν να αντισταθμίσουν 

τις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας. Οι εσωτερικοί σοβάδες 

συμβάλλουν ακόμα και με λεπτή στρώση (1,5 - 2 cm) σημαντικά στην ικανότητα 

προστασίας και διαπνοής των εσωτερικών τοίχων. 

Υγιεινή Διαβίωση

Η υγιεινή διαβίωση, όπως μάθαμε από τα αποτελέσματα της έρευνας, αποτε-

λείται από την απουσία ρύπων, το υγιές εσωτερικό κλίμα και τον βελτιωμένο αέ-

ρα χώρου. Όλοι αυτοί οι παράγοντες μπορούν να επηρεαστούν αποφασιστικά 

με την επιλογή των σωστών δομικών υλικών.

Βιολογικοί παράγοντες όπως μούχλα, βακτήρια, ιοί και παράσιτα, χημικές πα-

ράμετροι όπως οσμές, διαλύτες, CO2, καπνός και πτητικοί ρύποι (VOC) επηρε-

άζουν αρνητικά την ποιότητα ζωής. Τα προϊόντα υγιεινής διαβίωσης Baumit δι-

ασφαλίζουν τόσο σε περίπτωση νέας κατασκευής όσο και ανακαίνισης, την 

εξαφάνιση ή τη μη εμφάνιση των βλαβερών στοιχείων και εκπομπών. 

Το ερευνητικό πάρκο Viva στο Wopfing

 Προκειμένου να προσομοιωθούν οι πραγματικές συνθήκες διαβίωσης και 

να εξεταστεί η σχέση μεταξύ των δομικών υλικών και των επιπτώσεών τους 

στον ανθρώπινο οργανισμό, δημιουργήθηκε το μεγαλύτερο κτίριακο ερευνη-

τικο πάρκο στην Ευρώπη: 12 πλέον σπίτια / δείγματα, κατασκευασμένα από 

διαφορετικά δομικά υλικά, από συμπαγή κατασκευή, σκυρόδεμα, συμπαγές 

τούβλο, ξύλο, ξύλινη ελαφριά κατασκευή. Χτίστηκαν ακριβώς πίσω από το 

νέο κέντρο καινοτομίας της Baumit στο Wopfing, 50 χλμ. νότια της Βιέννης.

Στις τυποποιημένες κατοικίες με εξωτερική διάσταση 4 x 5 μέτρων έχουν 

εφαρμοστεί διάφορα εσωτερικά και εξωτερικά επιχρίσματα. Για όλες, ισχύ-

ουν οι ίδιες εξωτερικές κλιματολογικές συνθήκες και η ίδια τιμή U.

Συμπέρασμα μετά από δύο χρόνια

Μετά από δύο χρόνια εντατικής έρευνας, στην οποία αναλύθηκαν και αξιο-

λογήθηκαν 5 εκατομμύρια δεδομένα, είναι πλέον σαφές ότι οι μέθοδοι κατα-

σκευής και τα δομικά υλικά έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην υγεία και την ποι-

ότητα ζωής. Η Baumit είναι σήμερα το 2017 σε θέση  να πει: «Αυτός είναι ο 

τρόπος να οικοδομηθεί ένα σπίτι για υγιεινή διαβίωση  και να βελτιωθεί η ποι-

ότητα της ζωής μόνιμα»..“

Οι εσωτερικές αξίες είναι σημαντικές. Εδώ και περισσότερα από 25 χρόνια στο Wopfing, 

ερευνούμε το θέμα της "υγιεινής διαβίωσης" έχοντας φέρει έναν μεγάλο αριθμό καινοτόμων 

προϊόντων στην Ευρωπαϊκή αγορά. Κατά τη διάρκεια εντατικών συζητήσεων και ερευνών κα-

τέστη πάντως σαφές ότι σήμερα υπάρχουν λίγες επιστημονικά τεκμηριωμένες πληροφορίες 

σχετικά με τις επιπτώσεις των δομικών υλικών στην υγεία και την ευχάριστη διαβίωση. Έτσι το 

2015, ξεκινήσαμε ένα μοναδικό για την Ευρώπη  ερευνητικό πρόγραμμα. 

το εσωτερικό κλίμα στα 
κτίρια της Ευρώπης 

Η Baumit ερευνά
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Με τα προϊόντα Klima της Baumit, δημιουργείται άνεση και ρυθμίζεται το κλί-

μα του χώρου. Τα χρώματα εσωτερικού χώρου Baumit Divina φροντίζουν για 

φυσικά όμορφους τοίχους και το Baumit Ionit δημιουργεί υψηλή συγκέντρω-

ση ιόντων οξυγόνου, παρέχοντας περισσότερη ζωντάνια και ευεξία.

Από μέσα προς τα έξω

Τι πιο όμορφο από ένα δικό σας χώρο πρασίνου γύρω από το σπίτι; Και τι πιο 

κουραστικό από το να δημιουργήσετε έναν όμορφο  κήπο; Και εδώ η Baumit 

έρχεται να βοηθήσει με τα κατάλληλα υλικά. Με το σύνθημα "Δημιουργείστε 

το όνειρό σας", προσφέρουμε από έτοιμο προς χρήση ξηρό σκυρόδεμα για 

κάθε πιθανό σχεδιασμό, κονιάματα για κάθε είδος πέτρας κήπου και προϊό-

ντα GardaStone για τον φυσικό εξωραϊσμό των χώρων του κήπου.

Όποιος λοιπόν θέλει να λιθοστρώσει και να χτίσει στους εξωτερικούς χώρους, 

σίγουρα θα βρει αυτό που θέλει στην Baumit . Από  κατασκευές από φυσική, 

τεχνητή πέτρα ή κλίνκερ,  τοίχους από φυσική πέτρα και τεχνητή πέτρα μέχρι 

τη διαμόρφωση πρασιάς και χλοοταπήτων.

"Θέλουμε οι άνθρωποι να 

νιώθουν υγιείς και γεμάτοι 

ζωντάνια στο περιβάλλον που 

ζουν. Εδώ ερευνούμε ότι είναι 

απαραίτητο για αυτό τον 

σκοπό"

Robert Schmid

Tο ερευνητικό κέντρο viva 
της baumit

To ερευνητικό κέντρο Viva στο 

Wopfing είναι με τα 12 ερευνητικά 

σπίτια το μεγαλύτερο ερευνητικό 

έργο για τη σύγκριση και ανάλυση 

δομικών υλικών αυτή τη στιγμή 

στην Ευρώπη.  Εδώ ελέγχονται 

πρακτικά και επιστημονικά 

συνδυασμοί υλικών λαμβάνοντας 

υπ’όψη την προσφερόμενη 

προστιθέμενη αξία

Έτσι χτίζουμε υγιεινά:

■ Πρώτα η μόνωση

■ Η ποσότητα δίνει αξία

■ Σημασία έχουν οι εσωτερικές αξίες
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λεία, ταχείας πήξεως, εφαρμόζονται γρήγορα και εύκολα. Είναι επίσης κα-

τάλληλα για συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης χωρίς να χρειάζονται 

πρόσθετα και χαρακτηρίζονται από τη μεγάλη διάρκεια ζωής τους. Φυσικά 

και στα δάπεδα υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στα καλά,  καλύτερα  και  

βέλτιστα ενώ και εδώ υπάρχει η λεγόμενη μυστική συμβουλή. Ένα κλασικό 

και εδώ και δεκαετίες υφιστάμενο προϊόν, το Baumit Estrich Solido 225 

συνδυάζει υψηλή ποιότητα και εξαιρετική σχέση ποιότητας-τιμής. Υψηλότε-

ρες απαιτήσεις, π.χ. σε δημόσιους χώρους, αεροδρόμια, σιδηροδρομι-

κούς σταθμούς κ.λπ., καλύπτει  το ινοπλισμένο κονίαμα δαπέδου Baumit E 

300 .

Εάν το δυνατό δεν είναι αρκετά δυνατό και το γρήγορο δεν είναι αρκετά 

γρήγορο, τότε είναι η στιγμή για το Baumit Rapido 1 Fiber. Χάρη στην καινο-

τόμο τεχνολογία Time Saving της Baumit, είναι έτοιμο για επικάλυψη μετά 

από 24 ώρες. Η ενδοδαπέδια θέρμανση  είναι πλέον state of the art στα νέa 

κτίρια. Χάρη στις εξαιρετικές ρεοπλαστικές ιδιότητες του, το Baumit Alpha 

2000 καλύπτει τέλεια τους σωλήνες της ενδοδαπέδιας θέρμανσης. Έτσι η 

θερμότητα μεταφέρεται στο δάπεδο μέσω των σωλήνων θέρμανσης με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο. Φυσικά, η Baumit φροντίζει επίσης για την προε-

τοιμασία του υποστρώματος με ή χωρίς ανάγκη μόνωσης και απομακρύνει 

με τα αυτοεπιπεδούμενα δάπεδα κάθε είδους ανομοιομορφία. 

Baumacol – μία παντοτινή συνταγή.

   “Ασφαλές, γρήγορο και όμορφο ", έτσι θα μπορούσαμε να περιγράψουμε 

με λίγα λόγια το σύστημα τοποθέτησης πλακιδίων Baumacol. Ένα σύστημα 

που είναι κατάλληλο για οποιοδήποτε υπόστρωμα, οποιοδήποτε συνθήκες, 

μέσα ή έξω, και οποιοδήποτε υλικό, επειδή μπορεί να προσαρμοστεί ξεχωρι-

στά σε συγκεκριμένες ανάγκες. Για άλλη μια φορά, η εμπειρία της Baumit 

ως ειδικός συστημάτων αποδεικνύεται: Aποτελεσματικές λύσεις για προσό-

ψεις, κήπους και δάπεδα, αλλά εξίσου και για την τοποθέτηση πλακιδίων. 

Ανάλογα με τις συνθήκες, το υπόστρωμα ή το υλικό τοποθέτησης, η Baumit 

προσφέρει πάντα την υψηλότερη ποιότητα.

Τα προϊόντα προετοιμασίας του υποστρώματος και σφράγισης, η κόλλα και 

οι αρμόστοκοι είναι τέλεια προσαρμοσμένα μεταξύ τους. Είτε στην κουζίνα, 

το μπάνιο ή στις βεράντες, τα προϊόντα Baumacol είναι πάντα η σωστή επι-

λογή. Με ασφάλεια και σιγουριά τα υλικά που τοποθετήθηκαν με Baumacol 

αντέχουν και τα πιο δυνατά φορτία. Τα συστήματα μπορούν να χρησιμοποιη-

θούν τόσο από τον ερασιτέχνη όσο και από τον  επαγγελματία.

Δάπεδα τσιμέντου – γρήγορα και ανθεκτικά 

Η Baumit δεν αφήνει τίποτα στην τύχη και αρχίζει να χτίζει από την βάση. 

Στην αρχή λοιπόν έχουμε το δάπεδο. Τα δάπεδα Baumit είναι η λύση για 

όλα τα υποστρωμάτα, είτε για νέα κτίρια, είτε για ανακαίνιση. Κολυμπητά, 

Κάποια προϊόντα παράγονται για να κρατούν για μία ολόκληρη ζωή. Η Baumit έθεσε ως στόχο τη δημι-

ουργία μόνο υψηλής ποιότητας, εξαιρετικά ανθεκτικών ενώσεων, είτε αφορά σε κόλλες πλακιδίων, σε 

τσιμεντοειδή δάπεδα ή  σε κονιάματα τοιχοποιίας. 

Τα προϊόντα της Baumit 
κρατούν για 
πάντα!
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Το επίπεδο είναι πάντα όμορφο

Κυρίως σε παλιά δάπεδα απαιτείται η εξομάλυνση των ανομοιομορφιών τους. 

Για να εξασφαλίσετε ότι το δαπέδο είναι επίπεδo και λείο, απαιτείται ένας υψη-

λής ποιότητας αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοκονίαμα. Και για αυτές τις εφαρμο-

γές η Baumit ανέπτυξε λύσεις, τα κορυφαία Nivello. Για την αντιστάθμιση της 

απορροφητικότητας και ως γέφυρα πρόσφυσης συνιστάται το Baumit Grund, 

το οποίο εξασφαλίζει τον καλύτερο συνδυασμό με τα Baumit Nivello Quattro 

ή Baumit Nivello 20.

Κονιάματα τοιχοποιίας – πρέπει να κρατούν για πάντα

Τα κονιάματα τοιχοποιίας Baumit μπορούν να προσφέρουν περισσότερα από 

αυτό που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Δεδομένου ότι η χειροκίνητη ανάμειξη 

υλικών στο εργοτάξιο σε σχέση με τα έτοιμα προς χρήση κονιάματα  τοιχοποιί-

ας Baumit είναι παρωχημένη, κερδίζεται χρόνος και εξοικονομούνται χρήματα. 

Επιπλέον, εγγυώνται την ασφάλεια, καθώς οι δοκιμές διεξάγονται από ανεξάρ-

τητα ινστιτούτα δοκιμών. Ένα ομοιογενές μίγμα, το οποίο είναι πάντα το ίδιο, σε 

μια ιδανική σύνθεση εξασφαλίζει σταθερή ποιότητα.

Η Baumit σας εγγυάται το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας, καινοτόμα  προ-

ϊόντα τέλεια προσαρμοσμένα μεταξύ τους, τα οποία προσφέρουν την υψη-

λότερη ποιότητα για κάθε είδους εφαρμογή. 
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Ελβετία

Baumit Schweiz AG

15 Εργαζόμενοι

Διευθυντής: 

Heiko Werf

Γερμανία

Baumit GmbH

494 Εργαζόμενοι

Διευθυντής: 

Heiko Werf und  

Peter Sarantis

Μεγάλη Βρετανία

Baumit Ltd. 

15 Εργαζόμενοι

Διευθυντής:  

Ben Warren

Αυστρία

800 Εργαζόμενοι

Διευθυντές: 

Wopfinger Baustoffindustrie GmbH

Georg Bursik / Manfred Tisch

Baumit Baustoffe GmbH

Wilhelm Struber / Stephan Giesbergen

Baumit GmbH

Georg Bursik / Alfred Gsandtner

Η Baumit είναι

 Ευρώπη

Σλοβενία

Baumit d.o.o.

53 Εργαζόμενοι

Διευθυντής: 

Branka Ogrizek 

Γαλλία

Baumit France SAS

19 Εργαζόμενοι

Διευθυντής: 

Nicolas Motte

Ισπανία

Baumit S.L.

20 Εργαζόμενοι

Διευθυντής: 

Fernando Arrabé Gómez

Βοσνία - 

Ερζεγοβίνη

Baumit d.o.o

22 Εργαζόμενοι

Διευθυντής: 

Ismet Zubcevic 

Ιταλία

Baumit Italia S.P.A. 

26 Εργαζόμενοι

Διευθυντής: 

Daniela Egger  

Κροατία

Baumit Croatia d.o.o.

57 Εργαζόμενοι

Διευθυντής: 

Branko Banjeglav 

Trockenmörtel Werk Nassprodukte Werk
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Λιθουανία 

Baumit UAB

12 Εργαζόμενοι

Διευθυντής: 

Edmundas Radavicius

Ρουμανία

Baumit Romania 
Com S.R.L.

193 Εργαζόμενοι

Διευθυντής: 

Laurentiu Lupusor

Σερβία

Baumit Serbia 
d.o.o.

34 Εργαζόμενοι

Διευθυντής: 

Melanija Pavlovic 

Λεττονία 

Baumit SIA

25 Εργαζόμενοι

Διευθυντής: 

Normunds Prunte

Ουγγαρία

Baumit Kft.

201 Εργαζόμενοι

Διευθυντής: 

Góbor Illy

Κίνα

Baumit Building 
Material Co., Ltd

40 Εργαζόμενοι

Διευθυντής: 

Chris JI

Τσεχία

Baumit spol sr.o

233 Εργαζόμενοι

Διευθυντής: 

Pavel Med

Βουλγαρία

Baumit Bulgaria 
EOOD

95 Εργαζόμενοι

Διευθυντής: 

Nikolay Bachvarov

Ελλάδα

Baumit Hellas S.A.

6 Εργαζόμενοι

Διευθυντής: 

Tilemachos Kavvadias 

Μακεδονία

Baumit 

Makedonija 

Dooel.

5 Εργαζόμενοι

Διευθυντής: 

Zoran Trosanski

Τουρκία

Baumit Insaat 
Malzemeleri

71 Εργαζόμενοι

Διευθυντής: 

Atalay Özdayi

Ρωσία 

OOO "Baumit" 

21 Εργαζόμενοι

Διευθυντής: 

Alexander Avdeev 

Λευκορωσία 

Baumit Bel GmbH

11 Εργαζόμενοι

Διευθυντής: 

Yurij Korolev 

Μαυροβούνιο

Baumit Crna Gora 
d.o.o.

5 Εργαζόμενοι

Διευθυντής: 

Ismet Zubcevic

Ουκρανία

TOV Baumit Ukraine

124 Εργαζόμενοι

Διευθυντής: 

Wladimir Karlow

Σλοβακία

Baumit, spol.s r.o

143 Εργαζόμενοι

Διευθυντής: 

L’uboó Fussek

Πολωνία

Baumit Sp.z.o.o

238 Εργαζόμενοι

Διευθυντής: 

Jacek Czyzewicz 
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Ο άνθρωπος στο επίκεντρο

Η επιτυχία της Schmid Industrieholding βασίζεται σε μια αδιαμφισβήτητη αρ-

χή: «Οι άνθρωποι είναι πάντα το επίκεντρο». Οι εργαζόμενοι, οι πελάτες και οι 

συνεργάτες μπορούν πάντα να περιμένουν τη μέγιστη δυνατή υποστήριξη. Το 

ομαδικό πνεύμα είναι η ύψιστη προτεραιότητα. Κάθε εργαζόμενος είναι ο 

πρεσβευτής αυτού του συγκεκριμένου πνεύματος που έχει κάνει την εταιρεία 

αυτή μεγάλη.

Βιώσιμη  ανάπτυξη

Η επιθυμία για επιτυχία, η εκμετάλλευση των  συνεργειών και η προοπτική 

υλοποίησης των στόχων και οραμάτων, ανοίγουν συνεχώς ορίζοντες: Οι 

εταιρείες της Schmid Industrieholding καθιερώνονται στις νέες αγορές ως 

οι κατάλληλοι συνεργάτες με την απαιτούμενη τεχνογνωσία υψηλών προδι-

αγραφών. Η αυξανόμενη ζήτηση και η ευαισθητοποίηση για ποιοτικά προϊό-

ντα και υπηρεσίες - ειδικά στην Ανατολική Ευρώπη - βρίσκουν τις κατάλλη-

λες λύσεις στις εταιρείες της Holding.

Προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση, υπεύθυνη δράση και πρακτικές και-

νοτομίες εξασφαλίζουν την πρωτοπορία. Η διαμόρφωση του μέλλοντος 

μαζί με τους συνεργάτες είναι πάντα ο πρωταρχικός στόχος.

Όπου κάποτε λειτουργούσε  ένας κλίβανος ασβέστη, σήμερα βρίσκεται 

μια οικογενειακή επιχείρηση, η οποία είναι ασυναγώνιστη. Όπως σε κάθε 

οικογένεια  έτσι υπάρχουν και στην Schmid Industrieholding πραγματικοί 

άνθρωποι με σάρκα και οστά.

Είναι αφενός ο συνιδρυτής της Baumit, Friedrich Schmid, πρωτοπόρος της 

παλιάς σχολής,  αξιόπιστος, ριψοκίνδυνος, αλλά με μια αναμφισβήτητη αί-

σθηση για μια ασφαλή ανάπτυξη. Και υπάρχει ο γιος του Mag. Robert 

Schmid, ο οποίος με επιτυχία διαχειρίζεται τις   δραστηριότητες της Schmid 

Industrieholding από το 2009. Το σύνθημά του είναι να παράγει βιώσιμα, 

καινοτόμα προϊόντα που ωφελούν τους ανθρώπους και το περιβάλλον.

Διεθνής οικογένεια

Σήμερα η Schmid Industrieholding περιλαμβάνει περίπου 100 εταιρείες και 

στρατηγικές συμμετοχές. Περισσότεροι από 5.700 αφοσιωμένοι εργαζό-

μενοι εργάζονται στην Αυστρία και σε 26 άλλες χώρες στην Ευρώπη και την 

Ασία για την επίτευξη των στόχων της, αλλά κυρίως για τους πελάτες της. 

Με την Κίνα το 2005, τα σύνορα της Ευρώπης ξεπεράστηκαν για πρώτη 

φορά και το 2008 ξεκίνησε στην Τουρκία η πρώτη παραγωγή κονιαμάτων 

στην Ασία.

Η SIH, ως ομπρέλα της Baumit Beteiligungsgesellschaft και πολλών άλλων επιτυχημένων 

επιχειρήσεων, είναι κάτι περισσότερο από ένας όμιλος. Mια ιδιωτική εταιρεία με 

μακρόχρονη παράδοση και πάντα πρωτοπόρος. Το σύνθημά μας: "Σεβόμαστε τις ρίζες, 

διατηρούμε τη συνέχεια και αναγνωρίζουμε τις ευκαιρίες". 

Η Schmid Industrieholding: Μία διεθνής οικογενειακή επιχείρηση

Οικογένεια
Είμαστε 
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Η έδρα της εταιρίας της 
SIH: από αυτήν την πα-
ραδοσιακή έδρα διοι-
κούνται οι θυγατρικές 
της εταιρίας

Ενεργές Χώρες  
της SIH:

Στοιχεία & Γεγονότα:

Η Schmid Industrieholding στο Waldegg κοντά 

στο Wiener  Neustadt συνδέει 100 εταιρείες σε 

27 χώρες και είναι μια οικογενειακή επιχείρηση. 

Στον όμιλο ανήκουν μεταξύ άλλων εταιρείες και 

brands όπως Baumit, Wopfinger, Austrotherm, 

Murexin, Tiwo, Calmit, Lorencic, Ortner, 

WolfPlastics, Furtenbach και Kettner. Ο διευθύ-

νων σύμβουλος του ομίλου είναι ο Robert 

Schmid.

Το προηγούμενο έτος, ο συνολικός κύκλος ερ-

γασιών του ομίλου ανήλθε σε σχεδόν 1,37 δισ. 

Ευρώ (αύξηση 2,4% έναντι του 2014). Ο αριθ-

μός των εργαζομένων ήταν 4.816 (συν 2,3%). 

Από αυτά, 827 εκατ. Ευρώ (+2,1) προήλθαν από 

τις διεθνείς δραστηριότητες  Baumit-Wopfinger 

και 148 εκατ. Ευρώ από την βιομηχανία δομι-

κών υλικών Wopfinger στην Αυστρία. 
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Πρωτοπόρος των πιο μοντέρνων λύσεων μόνωσης

Λίγο μετά το άνοιγμα της Ανατολής, η Austrotherm ήταν ήδη μία από τις 

πρώτες εταιρείες που δραστηριοποιούνταν στην αγορά της Ανατολικής 

Ευρώπης. Σήμερα, ο Όμιλος Austrotherm αποτελείται από θυγατρικές  σε 11 

χώρες με 19 εργοστάσια παραγωγής.

Η παράδοση είναι ισχυρή.  

Δέκα χρόνια μετά την ίδρυσή της, ο Oswald Nowotny δημιούργησε ένα 

εργοστάσιο παραγωγής θερμομονωτικών πλακών στο Purbach, κοντά στη 

λίμνη Neusiedl, η οποία κατάφερε να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση 

θερμομόνωσης μέχρι το 1980. Το 1980, ο Friedrich Schmid εξαγόρασε την 

εταιρεία Nowotny, το 1982 ένα άλλο εργοστάσιο δημιουργήθηκε στο Pinka-

feld. Στην Purbach, η εξηλασμένη πολυστερίνη γνωστή ως XPS, παράγεται 

από το 1990. Μέχρι εκείνη τη χρονική στιγμή η XPS στην Αυστρία έπρεπε κατά 

-TREM zukunf

το μεγαλύτερο ποσοστό να εισάγεται από ομίλους χημικών προϊόντων που 

κυριαρχούσαν στην παγκόσμια αγορά. Μία ακόμη πρωτοπορία της 

αυστριακής επιχείρησης.

Το μέλλον είναι οικολογικό.

Στα τέλη της δεκαετίας του '90 οι μηχανικοί της Austrotherm πέτυχαν 

κορυφαίες επιδόσεις με μια νέα γενιά μονωτικών πλακών με αέρα σε 

κυψέλες. Το "Austrotherm XPS TOP" πληροί τις πιο αυστηρές περιβαλλοντικές 

απαιτήσεις. Το 2010 ήταν και πάλι ένα ορόσημο στην παραγωγή. Στο Pinkafeld 

κατασκευάστηκε μια μονάδα παραγωγής για τη νέα λεπτή θερμομονωτική  

πλάκα  Austrotherm EPS® PLUS. Και εκτός από διάφορα άλλα βραβεία και 

πιστοποιήσεις, το εργοστάσιο στο Pinkafeld ψηφίστηκε ως κορυφαία 

επιχείρηση της περιβαλλοντικής σύμπραξης στο Burgenland.

Η Austrotherm είναι ο ειδικός της πρωτοποριακής θερμομόνωσης και ηχομόνωσης υψηλής ποιότητας 

στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Η εταιρεία ξεκινά από τον ιδρυτή της Oswald Nowotny, ο 

οποίος το 1953 ήταν ο πρώτος Αυστριακός παραγωγός πολυστυρένιου. Με λίγα λόγια, ένας 

πραγματικός πρωτοπόρος.

Austrotherm
Ο πρωτοπόρος της μόνωσης
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tsreich

Καινοτόμος τεχνολογία

Η διαδικασία Isobasalt που χρησιμοποιείται ήδη από το 2003 διαφέρει από 

τους διεθνείς προμηθευτές χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία τήξης. Ο 

βασάλτης και το χαλίκι δολομίτη λιώνουν και ακολούθως διαλύονται σε 

ίνες. Σε σύγκριση με τις συμβατικές μεθόδους παραγωγής, η διαδικασία 

αυτή έχει σημαντικά υψηλότερη απόδοση και είναι πολύ πιο φιλική προς το 

περιβάλλον.

Το μοναδικό εργοστάσιο πετροβάμβακα της Αυστρίας

Η Isobasalt GmbH ξεκίνησε στο Großwilfersdorf (Steiermark) με την 

ίδρυση ενός εργοστασίου θερμομονωτικών υλικών  πετροβάμβακα, 

που παράγει ετησίως  περίπου 

250.000 κυβικά μέτρα  μονωτι-

κών υλικών πετροβάμβακα. Με-

σοπρόθεσμα, θα δημιουργηθούν 

50 θέσεις εργασίας. Στο 

Großwilfersdorf,  βρίσκεται σήμε-

ρα το μοναδικό εργοστάσιο πε-

τροβάμβακα στην Αυστρία.

ISOBASALT
Πετροβάμβακας από

την Αυστρία

Isobasalt

50 Εργαζόμενοι (πλάνο)

Δραστηριοποίηση σε:  

AT

Διευθυντής:

Victor Bartashov

Gerald Prinzhorn

ISOBASALT: ΤΟ ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΙΑ

Austrotherm

950 Εργαζόμενοι

Δραστηριοποίηση σε:

AT, BG, TR, SK, BA, HR, 

RO, HU, PL, DE

Διευθυντής:

Gerald Prinzhorn

Η Austrotherm, ο πρωτοπόρος των μονωτι-

κών υλικών, εξασφάλισε μέσω της συμμετο-

χής στην εταιρεία Isobasalt τη δυνατότητα να 

προσφέρει μία μεγάλη ποικιλία μονωτικών 

υλικών: Μόνωση από Πετροβάμβακα.

Eigentümer-Beirat Peter Schmid 
und Geschäftsführer 
Gerald Prinzhorn
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και το περιβάλλον. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και καινοτομία από το υπόγειο μέ-

χρι τη στέγη, εσωτερικά και εξωτερικά – αυτή είναι η υπόσχεση της Murexin. 

Και κρατάει.

Τέλεια προσαρμογή

Η τεχνολογία τοποθέτησης πλακιδίων Murexin  προσφέρει ένα ολοκληρωμένο 

πρόγραμμα του οποίου τα μέρη έχουν συνδυαστεί απόλυτα μεταξύ τους. Η τε-

χνολογία επίστρωσης αναφέρεται σε προϊόντα εμποτισμού, επικάλυψης και 

σφράγισης δαπέδων. Η τεχνολογία στεγανοποίησης περιλαμβάνει μια μεγάλη 

ποικιλία από πιστοποιημένα συστήματα στεγανοποίησης. Συνδετικά υλικά, δά-

πεδα ταχείας πήξεως, πρόσθετα 

σκυροδέματος,  προϊόντα για την 

προστασία και τη συντήρηση βρί-

σκονται στην κατηγορία τεχνολογί-

ας σκυροδέματος και κονιαμάτων. 

Στον τομέα της τεχνολογίας παρκέ 

και συγκόλλησης, η Murexin αντα-

πεξέρχεται επιτυχώς σε  δύσκολα 

υποστρώματα, ανάγκες για ειδικές 

συγκολλήσεις και σφραγίσεις παρ-

κέ. Η τεχνολογία χρωμάτων και βα-

φών καλύπτει ένα ευρύ φάσμα: 

από χρώματα προσόψεων, φινίρι-

σμα ξύλου, βερνίκια και λαζούρες, 

μέχρι προϊόντα ανάμιξης υψηλής 

ποιότητας.

Η Murexin ιδρύθηκε το 1931 και σύντομα απέκτησε σημαντικό όνομα. Αρχικά 

στον τομέα της προστασίας του κτιρίου και αργότερα και στην χημική βιομηχα-

νία. Το 1987, η Murexin εντάχθηκε στην Schmid Industrieholding. Η ενσωμά-

τωση της Durlin - ενός παραδοσιακού κατασκευαστή χρωμάτων και βερνικιών 

- ήταν ένα λογικό βήμα βάσει των στόχων της εταιρείας: να προσφέρει ολο-

κληρωμένες λύσεις από μία μόνο πηγή.

Παράδοση και καινοτομία

Τα σχεδόν 90 χρόνια ιστορίας, έδωσαν μια τεράστια τεχνογνωσία, η οποία 

περιλαμβάνεται σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής και εργασίας. 400 εξειδι-

κευμένοι εργαζόμενοι και ένα εξειδικευμένο κέντρο έρευνας και ανάπτυξης 

εξασφαλίζουν το υψηλότερο επίπεδο ποιότητας. Σήμερα, η Murexin έχει 

έδρα στην Αυστρία, την Ουγγαρία και τη Ρωσία. Για τη Murexin, η διεθνής πα-

ρουσία αποτελεί βασικό στοιχείο της πολιτικής της εταιρείας. Περίπου τα μι-

σά από τα προϊόντα που παράγονται  στα σύγχρονα εργοστάσια παραγωγής 

προορίζονται για εξαγωγές. Τα συστήματα της Murexin προσφέρουν μοντέρ-

νες λύσεις, εξοικονομούν χρόνο και χρήμα και  είναι φιλικές προς τον χρήστη 

Υψηλής ποιότητας προϊόντα με προστιθέμενη 

αξία – αυτή είναι η θέση της Murexin για την το-

ποθέτηση παρκέ, κόλληση, τοποθέτηση πλακιδί-

ων, τις επιστρώσεις, στεγανοποίηση,  δάπεδα, 

κονιάματα, χρώματα και βαφές.

Murexin GmbH

363 Εργαζόμενοι

Κύκλος εργασιών:

€ 86,5 Mio.

Δραστηριοποίηση σε: 

AT, FR, CZ, SK, PL, SI,  

RU, HU, CH, RO, DE, IT 

Διευθυντής:

Bernhard Mucherl

Murexin.
 Ότι κρατάει.
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Έχεις KEMA,
έχεις αντοχή.

Εκτός από τις υψηλής ποιότητας κόλλες 

πλακιδίων και τα προϊόντα εξομάλυνσης, 

η KEMA προσφέρει επίσης προϊόντα 

πλήρωσης αρμών και στεγάνωσης τέλεια 

προσαρμοσμένα μεταξύ τους ως λύσεις 

συστήματος. Η ιδιαίτερα υψηλή ποιότητα 

καλύπτει από κάθε άποψη τις υψηλότερες 

απαιτήσεις των επαγγελματιών κατά την 

εφαρμογή. Τα δομικά υλικά της KEMA 

χρησιμοποιούνται σχεδόν παντού στην 

Κεντρική Ευρώπη, στα Βαλκάνια, στις ρω-

σόφωνες χώρες, καθώς και στα κράτη 

της Μέσης και της Άπω Ανατολής.

Ως πρώην θυγατρική του 

ομίλου Wietersdorfer, η 

Kema εντάσσεται πλέον 

στην Murexin και εμπλουτίζει 

την γκάμα των προϊόντων 

της.

KEMA

120 Συνεργάτες

Τοποθεσίες:

SI, AT

Διευθυντές:

Wolfgang Marcher

Bernhard Mucherl
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Υψηλή ποιότητα

Πάνω άνω απ 'όλα, η σταθερά υψηλή ποιότητα του εξευγενισμένου ασβέστη, 

ένυδρου ασβέστη, λιθόσκονης και τεμαχίων ασβεστίου έχει κερδίσει τους πε-

λάτες της Calmit στη Σλοβακία και 

την Ουγγαρία. Τα προϊόντα Calmit 

δεν εκτιμώνται μόνο από τη βιομηχα-

νία δομικών υλικών και χαρτιού, αλ-

λά χρησιμοποιούνται επίσης για την 

οδική και ασφαλτική σκλήρυνση 

στην οδοποιία ή χρησιμεύουν ως λει-

τουργικό πληρωτικό στην βιομηχα-

νία πλαστικών.

Επενδύσεις στο περιβάλλον.

Με πολλές επενδύσεις σε φιλική προς το περιβάλλον παραγωγή, η Calmit 

έχει καθιερωθεί ως ένα σεβαστό πρότυπο της βιομηχανίας ασβέστη. Οι και-

νοτομίες της Calmit χρησιμοποιούνται και για την επεξεργασία της ιλύος  και 

την αποθείωση καυσαερίων.

Αρμονία 
με τη Φύση.

Calmit

223 Εργαζόμενοι 

Δραστηριοποίηση σε: 

SK, HU

Διευθυντές:

Peter Vanis (SK)

Bela Kovacs (HU)

Talgabbau

Όπως όλες οι θυγατρικές της Schmid Industrie 

Holding η Calmit χρησιμεύει έχει επίσης ως 

πρότυπο την υψηλή ποιότητα και τη φιλικότητα 

προς το περιβάλλον.
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Κάτω από την ομπρέλα της εταιρείας «euroFillers» στο Wopfing είναι η Αυστριακή 

euroMinerals, στη Σλοβακία η euroTalc, με συμμετοχή στις Ισπανικές Cales de 

Llierca καθώς και η Calmit. Αντικείμενο τα ορυκτά υλικά πλήρωσης, ιδιαίτερα εξει-

δικευμένα  προϊόντα που απαιτούνται  σε πολλούς βιομηχανικούς τομείς. Χάρη 

στις τοπικές συνθήκες οι  πρώτες ύλες προέρχονται κυρίως από τοπικές εγκατα-

στάσεις - μια τέλεια προσθήκη στην εξορυκτική βιομηχανία για τον όμιλο 

Wopfinger.

Το αντικείμενο των πληρωτικών υλικών είναι η λογική συνέχεια όσων κάνουμε με 

επιτυχία εδώ και εκατό χρόνια, δηλαδή τη διάσπαση σημαντικών ορυκτών πρώ-

των υλών. Η euroFillers έχει πραγματοποιήσει τεράστιες επενδύσεις. Η νέα μας 

δραστηριότητα  θα ξεκινήσει πλήρως το 2017 », δηλώνει πεπεισμένος ο Robert 

Schmid.

Επιτυχημένες συνεργασίες

Με την καινούργια εγκατάσταση επεξεργασί-

ας τάλκη στη Σλοβακική Gemerska Poloma 

μπορούν να παραχθούν ετησίως 60.000 τό-

νοι  λευκού τάλκη υψηλής καθαρότητας. Η 

συγγενής επιχείρηση euroMinerals, μία οικο-

γενειακή επιχείρηση από τη Στειρία της Αυ-

στρίας έχει εξειδικευτεί

euroFillers
Δίνει σωστό πληρωτικό υλικό.

Η euroFillers είναι μία νέα θυγατρική της Schmid Industrieholding, η οποία ξεκίνησε το 2016. Τα ορυκτά 

πληρωτικά είναι μία λογική προσθήκη στην γκάμα προϊόντων της Wopfinger. 

euroFillers

120 Εργαζόμενοι 

Τοποθεσίες: 

AT, SK, ES

Διευθυντές:

Bernhard Gutternigg 

Christof Kunesch

στην επεξεργασία και εμπορία πληρωτικών υλικών και  έχει συνάψει μακρο-

πρόθεσμες συμβάσεις με βιομηχανίες. Ως αποτέλεσμα των μακροπρόθε-

σμων συμβάσεων προμηθειών με τον ηγέτη της αγοράς στον τομέα του τάλκη 

έχει διασφαλιστεί ήδη από τώρα ο κύκλος εργασιών της συνολικής παραγω-

γής για πολλά χρόνια και ως εκ τούτου επίσης 100 νέες θέσεις εργασίας. 
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Μπετόν, πάντα και παντού

Η ομάδα μεταφοράς σκυροδέματος Wopfinger παράγει πάνω από 1,5 εκατομμύ-

ρια κυβικά μέτρα σκυροδέματος ετησίως. Προμηθεύει έτσι τη βιομηχανία, τους 

αρχιτεχνίτες και τους κατασκευαστές. Χάρη σε ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό 

στόλο που αποτελείται από περισσότερα από 90 δικά της οχήματα και άλλα τόσα 

οχήματα μεταφορικών εταιρειών, η εταιρεία είναι η εγγύηση για έγκαιρες παραδό-

σεις και ευέλικτο χειρισμό παραγγελιών οποιουδήποτε μεγέθους. Ένα ξεχωριστό 

εργαστήριο, καθώς και τακτικοί εξωτερικοί έλεγχοι, εξασφαλίζουν ότι όλα τα πρό-

τυπα τηρούνται με την υψηλότερη ποιότητα. Μια υπηρεσία που εκτιμάται ιδιαίτερα 

τόσο από συνεργάτες όσο και ιδιώτες πελάτες.

Καλό για το περιβάλλον

Στα εργοστάσια χαλικιού Wopfinger Transportbeton grouppe διασπώνται και υπο-

βάλλονται σε επεξεργασία πάνω από 1,5 εκατομμύρια τόνοι χαλικιού. Πάντα με 

σεβασμό στο περιβάλλον. Στο πλαίσιο της αειφό-

ρου ανάπτυξης η Wopfinger Transportbeton δια-

θέτει δύο από τα πιο σύγχρονα  συστήματα ανα-

κύκλωσης στην Αυστρία. Κάθε χρόνο 

εξοικονομούνται χιλιάδες τόνοι φυσικού υλικού 

και μειώνονται σημαντικά οι ποσότητες αποβλή-

των. Η Wopfinger Transportbeton συνεισφέρει 

στην επίτευξη αειφόρου ανάπτυξης  στον κατα-

σκευαστικό κλάδο και τη μείωση του περιβαλλο-

ντικού αποτυπώματος. 

Για περισσότερα από 25 χρόνια, η Wopfinger 

Transportbeton αποτελεί έναν αξιόπιστο συνεργάτη 

στην Αυστρία, την Ουγγαρία και τη Ρουμανία.

Wopfinger  
Transportbeton

300 Εργαζόμενοι  

Δραστηριοποίηση σε: 

AT, HU, RO 

Διευθυντές:

Wolfgang Moser  

Franz Denk

Τη σωστή στιγμή
στο σωστό μέρος

28 ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ & ΦΙΛΟΥΣ 2017



Όλα σε ένα

Με τα ιδιόκτητα συνεργεία της, η 

Lorencic προσφέρει ένα γρήγορο και 

αξιόπιστο δίκτυο επισκευών και service. 

Yποκαταστήματα και  συμμετοχές σε 

πολλές ευρωπαϊκές χώρες, η συνεχής 

ανάπτυξη, η συνεχόμενη επέκταση και η 

ολοκληρωμένη τεχνογνωσία αποτελούν 

τον καλύτερο τρόπο για να περιγράψου-

με την Lorencic.

Επιλεγμένα επώνυμα προϊόντα

Lor Η Lorencic ασχολείται με το εμπόριο, τη μίσθωση, την επισκευή και τη συ-

ντήρηση μηχανημάτων, εξοπλισμού και εργαλείων, καθώς και την πώληση 

υλικών και προστατευτικών εργασίας για τον κατασκευαστικό κλάδο. Με πά-

νω από 25 χρόνια εμπειρίας στην αγορά, η Lorencic είναι ένας ικανός και 

εξειδικευμένος συνεργάτης για πελάτες και προμηθευτές.

Μεγάλη ποικιλία

Οι επαγγελματίες της κατασκευής μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε μια ευ-

ρεία και καινοτόμα γκάμα προϊόντων με περισσότερα από 25.000 προϊόντα. 

Η ιδιόκτητη μάρκα προσφέρει ιδιαίτερα ελκυστικές τιμές.

Όλα είναι οικογένεια

Η Wolf Plastics, που ιδρύθηκε το 1973 ως οικογενειακή επιχείρηση στη Στυ-

ρία, εδραιώθηκε ως ηγέτης στην αγορά της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής 

Ευρώπης. Η ανεξάρτητη οικογενειακή επιχείρηση αποτελείται από τρεις ανε-

ξάρτητες εταιρείες παραγωγής, στην Αυστρία, την Ουγγαρία και τη Ρουμα-

νία, με 230 άριστα εκπαιδευμένους υπαλλήλους. 

Ό,τι χρειάζονται οι πελάτες

 Οι πελάτες προέρχονται από πολλούς κλάδους: από τις βιομηχανίες τροφί-

μων, τον κλάδο  χημείας και  κατασκευών μέχρι και καταστήματα δομικών 

υλικών. Η Wolf Plastics χαρακτηρίζεται από κλασσικές ευρωπαϊκές αξίες, 

όπως η αντίληψη της υψηλής ποιότητας, η 

αξιοπιστία, ο προσανατολισμός στο μέλλον 

και η τήρηση των συμφωνιών.

Αειφόρος Διαχείριση

Από την μέγιστη ανακύκλωση μέχρι την εξοικο-

νόμηση ενέργειας στην παραγωγή και την ιδα-

νική χρήση των πόρων, όλα υποδεικνύουν την 

αειφόρο διαχείριση.

Αυτό που λείπει ακόμα από το γενικότερο πλαίσιο 

είναι ένας προμηθευτής μηχανημάτων για κάθε 

κατασκευαστικό έργο και κάθε επαγγελματία της 

δόμησης. Πώληση, ενοικίαση, συντήρηση και επι-

σκευή, όλα από έναν, εγγυημένα: Lorencic, ποιος 

άλλος;

 WolfPlastics

230 Εργαζόμενοι 

Δραστηριοποίηση σε: 

AT, HU, RO 

Διευθυντής:

Georg Hirsch

M03-7

Μηχανήματα και άλλα.

Lorencic

283 Εργαζόμενοι 

Δραστηριοποίηση σε: 

AT, BA, HR, RO, SK, CZ, 

RS, SI  

Διευθυντής:

Walter Pacher

Η Wolf Plastics είναι κάτι περισσότερο από πλαστι-

κές συσκευασίες. Η Wolf Plastics προσφέρει ένα 

συνολικό πακέτο προϊόντων.

Πραγματικά
συναρπαστικό.
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Η διαφήμιση δε λέει ψέματα.  Η αλήθεια και μόνο η αλή-

θεια. Για προϊόντα, τα οποία δεν χρειάζεται να κρύβουν την 

αλήθεια. Είτε πρόκειται για μονωτικό υλικό, κόλλα ή πλαστικό 

- εδώ φτιάχνεται  το υλικό από το  οποίο αποτελείται η αλή-

θεια. Η διαπίστωση της αλήθειας μετατρέπεται σύντομα σε πί-

στη των πελατών. Πώς; Μέσα από πραγματικά εκπληκτική, 

στοχοθετημένη διαφήμιση. Αυτή που δίνει στις πωλήσεις πό-

δια. Όμορφα, μακριά φυσικά. Αφού λέει την αλήθεια και μό-

νο την αλήθεια.

Ολόκληρη η αλήθεια. Με την ευκαιρία: "Wahrheit” (σσ. αλή-

θεια) είναι το όνομα μιας διαφημιστικής εταιρείας που ανήκει 

στην Schmid Industrieholding. Είναι το δημιουργικό μέλος της 

οικογένειας. Μια ισχυρή βασική ομάδα  με εξειδικευμένους 

εξωτερικούς συνεργάτες, όλοι εδώ έχουν πολύ καλή σχέση  με 

την αλήθεια. Από τον εταιρικό σχεδιασμό, την εκτύπωση διαφη-

μίσεων, τη συσκευασία, το ραδιόφωνο και εκστρατείες μέσω 

διαδικτύου  μέχρι τους εκθεσιακούς χώρους, όλα είναι δυνατά,  

ώστε να πούμε την αλήθεια.

Wahrheit

8 Εργαζόμενοι 

Aktiv in: 

AT

Geschäftsführerin:

Sabine Kobald

Αν είναι αλήθεια ότι τα ψέματα έχουν κοντά πόδια, τότε η  Wahrheit (Aλήθεια) τρέχει με 

ψηλά τακούνια πάνω στην πασαρέλα. Γιατί οι ακριβείς έρευνες, οι έξυπνοι σχεδιασμοί και 

η δημιουργική επικοινωνία είναι η τεχνογνωσία της.

Παραδοσιακό και μοντέρνο.

Ένα ενεργειακό τζάκι ORTNER συνδυάζει την  

παράδοση δείχνοντας παράλληλα, πόση εξέλιξη 

είναι δυνατή. Το πλεονέκτημά: Η εκπομπή 

θερμότητας είναι ομοιόμορφη και μακράς διάρκειας. 

Η μεταφορά ενέργειας πραγματοποιείται μέσω 

ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, που δρουν όταν 

συναντούν κάποιο σώμα. Η εταιρεία ORTNER συνδυάζει 

παραδοσιακή και εδραιωμένη τεχνολογία με 

βελτιστοποιημένα και σύγχρονα συστήματα θέρμανσης. Το 

2008, έγινε ιδιοκτησία της Schmid Industrieholding και 

απασχολεί σήμερα πάνω από 40 άτομα στην έδρα της στο 

Loosdorf.

Τα ενεργειακά τζάκια ORTNER είναι κάτι περισσότερο από μια απλή πηγή 

θερμότητας. Αντιπροσωπεύουν μια νέα αίσθηση ζωής και το νέο κέντρο της 

ευτυχίας. Η εταιρεία που εδρεύει στο Loosdorf ειδικεύεται στην κατασκευή 

ενεργειακών τζακιών και υλικών.

Ortner

40 Εργαζόμενοι 

Τοποθεσία: 

AT 

Διευθυντής:

Manfred Huber

Αλήθεια
Τα ψέματα έχουν κοντά πόδια.

Η είναι:

COM

Το νέο  Κέντρο της

Ευτυχίας
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ακριβής
Η Furtenbach – που ιδρύθηκε 

το 1857 - είναι ο τρίτος μεγα-

λύτερος παραγωγός χημικών 

προϊόντων χυτηρίου, όπως 

συνθετικών ρητινών και βερνι-

κιών στην Ευρώπη.

Εδώ η Χημεία 
είναι

Πάντα ένα βήμα μπροστά

Η βασική δραστηριότητα της Furtenbach έγκει-

ται στον τομέα των χημικών προϊόντων χύτευ-

σης και των υλικών φινιρίσματος για την απαιτη-

τική βασική παραγωγή καλουπιών. Επιπλέον, η 

Furtenbach προσφέρει τις πιο ποικίλες τεχνικές 

υπηρεσίες για την αύξηση και τη βελτιστοποίηση 

της εξυπηρέτησης πελατών. Η προσπάθεια να 

παρέχεται πάντα εξαιρετική ποιότητα σε συνδυ-

ασμό με τις καλύτερες υπηρεσίες έχει συμβάλει 

σημαντικά στην εδραίωση της θέσης της εταιρεί-

ας  στις ευρωπαϊκές αγορές. Η θέση ως ηγέτης 

της τεχνολογίας διευρύνεται περαιτέρω μέσω  

συνεχών επενδυτικών προγραμμάτων.

Η Furtenbach έχει 

μεγάλη περιβαλ-

λοντική υπευθυ-

νότητα. Χαρακτη-

ρίζεται από την 

ικανότητά της 

εναρμόνισης της 

φύσης με τον άν-

θρωπο και τη χη-

μεία.

Furtenbach

30 Εργαζόμενοι 

Τοποθεσία: 

AT

Διευθυντής:

Günter Eder

Αγάπη για 

Εδώ και 130 χρόνια η Kettner είναι συνώνυμο του κυνηγιού, της 

Outdoor μόδας, της παραδοσιακής ενδυμασίας και της ενδυμα-

σίας στην εξοχή. Από το 2008 η μοναδική επιχείρηση της Αυστρί-

ας σε αυτό το αντικείμενο είναι μέλος της οικογένειας της 

Schmid Holding.
Η Kettner προσφέρει σε άντρες και 

γυναίκες κυνηγούς ένα ευρύ φά-

σμα κυνηγετικών και υπαίθριων ει-

δών. Ρούχα για την ύπαιθρο, πα-

πούτσια για περπάτημα, σακίδια, 

φακοί, μαχαίρια και πολλά άλλα κα-

θιστούν την Kettner από καιρό ως  

πρώτο σημείο επαφής για όλους 

όσους κινούνται στα δάση και τα 

χωράφια. Ένα πλήρες φάσμα κυνηγετικών και αθλητικών όπλων, 

καθώς και όλα όσα σχετίζονται με το θέμα της αυτοάμυνας, είναι 

βέβαια  μέρος των δραστηριοτήτων. Η υψηλή ποιότητα με την κα-

λύτερη σχέση ποιότητας - τιμής χαρακτηρίζει τα προϊόντα που δια-

θέτει η Kettner!

Kettner

100 Εργαζόμενοι 

Δραστηριοποίηση σε: 

AT, HR

Διευθυντής:

Gernot Krausz

τη φύση
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Ιδέες με μέλλον.

Τι με βοηθάει στην 
επιλογή χρώματος 
για την πρόσοψή μου;

Baumitlife 
.com

World of Life
Τέσσερις νέοι τρόποι προς το χρώμα. Η νέα ιστοσελίδα Baumit Life προσφέρει 
ακόμα περισσότερους τρόπους για να βρείτε την τέλεια απόχρωση: Επαγγελματίες και  
ιδιώτες μπορούν να επιλέξουν μελλοντικά την απόχρωσή  τους ανάλογα με το χρώμα, 
την έμπνευση, την τάση ή τη φιλοσοφία.

Επιπλέον, ο ιστότοπος παρέχει εύχρηστα ηλεκτρονικά εργαλεία όπως το Baumit 
ColorSearch για αναζήτηση χρωμάτων και το Baumit ColorDesigner για να δοκιμάσετε 
πως θα έμοιαζαν τα επιλεγμένα σχέδια χρωμάτων και οι συνδυασμοί  στον τοίχο του 
σπιτιού.

www.baumitlife.com

BAUMIT ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Λεωφ. Πεντέλης 142
15235 Βριλήσσια, Αθήνα
ΤΗΛ: +30-210-6095600
ΦΑΞ: +30-210-6095611


