XELLA
Pórusbeton építés jövõje

Hagyomány és fejlõdés
A növekedésorientált vállalati stratégiát a technikai
és minõségi elõrelépés indokolja.

Franz Haniel und Cie.

Haniel Bau-Industrie
(Führungsgesellschaft)

Kereken 250 évvel ezelõtt Duisburgban
megalakult a Haniel család vállalkozása.
A vállalat ma 5 kontinensen 54.000 dolgozó-
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val, több mint 20 országban van jelen. A konszern 2002-ben 22 Mrd Euro feletti árbevételt
ért el, amelybõl a Haniel Bau-Industrie for-

Xella Kalksandstein
GmbH

galma 1.145 Mrd Euro volt, melyhez tartozik
a Xella (márkás építõanyagok), valamint

A Xella Pórusbeton leányvállalatai ter-

az építõipari nyersanyagok (homok és mész)

mékeiket az YTONG prémiummárka alatt

forgalma is.

kínálják. Kereken 3.500 munkatárs évente
mintegy 6,5 millió m3 pórusbetont gyárt és

Közel 20 országban a Xella vállalat 5.500
munkatársa gondoskodik arról, hogy Ön költséghatékony, idõtakarékos építési rendszerhez jusson.

értékesít. Ez a mennyiség 100.000 családi ház
építéséhez elegendõ.

Legjobb minõséggel a csúcsra
A siker alapkövetelménye a gyorsaság, a rugalmasság és az új ötletekre
való nyitottság.

Az YTONG elsõosztályú, sokoldalú építõanyag,
A Haniel Bau-Industrie ágazatain belüli tudás-

mely minden nemzetközi elõírásnak, szab-

áramlás, valamint a kutatás-fejlesztés csapat-

ványnak megfelel. Kiváló hõszigetelõ, egész-

munkájának eredményeként születnek meg

séges lakóklímát biztosít, jó hangszigetelõ,

a Xella Pórusbeton innovatív megoldásai.

magas tûzállóságú, könnyen megmunkálható,

A know-how és a piacismeretek ezen össze-

masszív és magas nyomószilárdságú,

kapcsolódása csakúgy, mint a közös cél,

környezetbarát s minden egyes darabot

a fogyasztói szükségletek optimalizálása, tet-

azonosan magas minõségi színvonalon állí-

ték az YTONG-ot piacvezetõvé a standardizált

tanak elõ. Ezen elõnyök miatt utolérhetetlen

(szabványos) pórusbeton termékek között.

más építõanyagok számára.

Megoldások rendszerben
Az emelkedõ munkaköltségek és a növekvõ telekárak kompenzálására nyújt
megoldást a költséghatékony építési rendszer.

A Xella Pórusbeton az építkezéshez szük-

Az YTONG építési rendszer idõ- és költség-

séges teljes termékválasztékot kínálja Önnek:

takarékos építkezést tesz lehetõvé, anélkül,

a falazóelemtõl, a nagyformátumú építõele-

hogy a rugalmas tervezésnek gátat szabna.

meken keresztül, a komplett pórusbeton
építési rendszerig. Technikai, gazdasági és
ökológiai szempontból is a legjobb megoldást
nyújtja, legyen szó lakó-, illetve gazdasági
épületek kivitelezésérõl.

Középpontban a szolgáltatás
Az ügyfelek hatékony kiszolgálása biztosítja, hogy minõségi építõanyagból
magas színvonalú épület jöjjön létre.

A Xella Pórusbeton vállalat célja és sikerének

valamint egyéni tanácsadással. A végeredmény

fõ mércéje az ügyfél elégedettsége.

az elképzeléseknek maximálisan megfelelõ ter-

Valamennyi munkatársunk felelõssége, ennek

vezés és kivitelezés.

tudatában viselkedni az ügyfelekkel, illetve
minden üzleti partnerrel szemben. A vállalat
legfontosabb üzleti elve az ügyfelek igényeinek
rugalmas kezelése és problémáinak szakszerû megoldása.
Mérnökök, tervezõk, építtetõk, befektetõk és
kereskedelmi partnerek munkáját segítjük
a tervezéstõl a kivitelezésig, a know-how-val,
és a minõségi szabványok biztosításával,

A környezet lekötelezettje
A lakókomfort és az életminõség egymástól elválaszthatatlan fogalmak, melyek
megkövetelik, hogy a környezet érintetlen maradjon.

Az ökológiai egyensúly fenntartásához
Az elkövetkezõ generációkkal szembeni

az YTONG építési rendszer terméktulajdonsá-

felelõsség a Xella Pórusbeton hosszú távú

gaival is hozzájárul. Kiváló hõszigetelésének

gazdasági stratégiájában is tükrözõdik.

köszönhetõen a fûtéshez kevesebb energia

A nyersanyag kiaknázásától a termék elõ-

szükséges, és így a CO2 kibocsátás is alacsony

állításáig, szállításáig, raktározásáig, valamint

marad.

esetleges újrafelhasználásáig fontos szempont a környezetvédelem.

Xella Pórusbeton Magyarország
A tradicionális, mégis modern építési rendszer.

A Xella Baustoffe GmbH magyarországi
leányvállalata 1991 óta van jelen a hazai
építõanyag-ipari piacon. Az elmúlt idõ alatt
a halmajugrai gyárban 2.630.000 m3 YTONG
termék készült, melybõl több mint 52 ezer ház
épült fel. Több mint száz alkalmazott dolgozik
azért, hogy a környezetbarát, ISO 9001:2000
szabvány szerint gyártott építési rendszer Önhöz is eljusson.
A Xella Baustoffe GmbH a pórusbetonon
kívül az építõanyag-ipar más szegmensében
is további beruházásokat tervez.
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