
Hagyomány ás növekedés, családi vállalkozástól nemzetközi vállalatcso-

portig - mindez a Semmelrock Stein + Design. A vállalat több mint 50 éve 

a kiváló min őséggel, intenzív innovációs tevékenységgel ás igényes 

dizájnnal éj trendeket ás sztenderdeket állít fel a beton burkolóetemek 

gyártásában Közép-Kelet-Európa területén, ás ezáltal a méretre szabott 

térburkoló elemek kínálatával a régió vezet ő  szállítójává n őtte ki magát. 

Robert E. Holzer, a Semme(rock Group vezérigazgatója: „Fejl ődési ütemünk 

a 90-es évek kezdetét ő l átlagon felüli. Annak idején csupán karintiai regio-

nális Piaci szereplők voltunk. Ma egy multikulturális vállalat vagyunk, ás 

sikereinket Közép-Kelet-Európa 11 országában érjük el. Ezért folyamatosan 

vevő ink elvárásaira ás igényeire f őkuszálunk és hozzáértásünket a piacon 

kiváló min őség ű  termékekkel igazoljuk. Büszkék vagyunk arra, hogy 

a Wienerberger Csoport százszázalékos leányvállalata ás F ő  üzleti területe 

lehetünk." 

A Semmelrock Group különlegessége regionális erejében rejlik. Nyolc or-

szágban - Ausztriában, Szlovákiában, Csehországban, Magyarországon, 

Lengyelországban, Romániában és Bulgáriában - m ű köd ő  19 gyárunkban 

ás Szlovániában ás Bosznia-Hercegovinában üzemel ő  értékesítési szerve-

zetünkben a vállalatcsoport több mint 1.000 munkatársat foglalkoztat. 

Semmelrock a tartós gazdasági tevékenység elvét vallja magáénak. 

A vevőkkel, a munkatársakkal ás a környezettel szembeni felel ősségtudat 

számunkra megélt gyakorlat. A vev ők közelében üzemel ő  termelő  kapaci-

tások ugyanis garantálják a helyszínen történ ő  optimális szolgáltatást, 

gondos kiszolgálást ás er ősítik a régiót. A rövid szállítási útvonalak a helyi 

alapanyagok beszerzésénél ás a termékek kiszállításánál kímélik környe-

zetünket. 

A Semmelrock termékek számos területeken kerülnek felhasználásra - 

köztereken, utcákon, járdákon, magánházaknál ás kertekben. „Egyszer űen 

mindenütt jelen vagyunk, ahol emberek vannak. És éppen ez a szemlélet-

mód az, amit iii olyan megbízásként fogunk fel, amit az elmúlt 50 évben 

mindig is teljesitettünk ás a jöv őben is következetesen szem el őtt kívánunk 

tartani" - vélekedik Holzer Úr. Azok a legjobbak, akiknek hihetetlenül nagy 

szenvedélyük van arra, amit csinálnak. Lelkesedésünk a beton térburkolá-

sé, szenvedélyünk a „Passion tor paving" 
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