Saint-Gobain își mărește capacitatea de producție în România,
pentru a susține creșterea de pe piața de materiale pentru izolaţii
28 martie 2018
Saint-Gobain anunță modernizarea și extinderea liniei de producție de vată bazaltică de la
fabrica ISOVER din Ploiești, care va fi operațională începând cu al doilea semestru al anului
2019.
Această renovare va crește considerabil capacitatea de producție a fabricii la 30.000 de tone
pe an și va extinde gama de produse disponibile pentru piața din România și din regiunile
învecinate. Aceasta va permite, de asemenea, Grupului Saint-Gobain să își consolideze
poziția pe piața de materiale pentru izolaţii, răspunzând în același timp cererii tot mai mari de
pe piaţa din România și din regiunea Europei de Sud-Est.
În România, Saint-Gobain ISOVER este prezentă din 1997, cu două linii de producție la fabrica
de la Ploiești, atât pentru vată de sticlă, care se află în curs de modernizare şi va deveni
operaţională în iulie 2018, cât și pentru vată bazaltică.

Despre Saint-Gobain
Cu o vastă experienţă şi capacitate de inovare, Saint-Gobain, lider mondial în domeniul habitatului şi al
materialelor de construcţii, creează, produce şi distribuie materiale şi soluţii care contribuie la
bunăstarea şi viitorul fiecăruia dintre noi. Acestea pot fi găsite pretutindeni, în locurile în care trăim şi
în viaţa de zi cu zi: în clădiri, transporturi, infrastructură şi în multe aplicaţii industriale. Ele oferă confort,
performanţă şi siguranţă, abordând provocările legate de construcţie durabilă, de eficienţa utilizării
resurselor şi de schimbările climatice.
40,8 miliarde de euro cifră de afaceri în 2017
Prezență în 67 de ţări
Peste 179 000 de angajaţi
www.saint-gobain.com
@saintgobain
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