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CINE SUNTEM
CREDEŢI - NE PE CUVÂNT 

WHAT WE STAND FOR
TAKE OUR WORD FOR IT
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DESPRE REGIONALISM  
& ÎNCREDERE:

„Având rădăcini locale puternice 
şi după decade de prezenţă regi-
onală, J. u. A. Frischeis reprezintă 
încredere, dar şi integritate abso-
lută şi fiabilitate.  Factorii noştri de 
decizie au o cunoaştere profundă a 
pieţei şi a nevoilor acesteia şi sunt 
mereu dispuşi să asculte nevoile 
clienților.“

ABOUT REGIONALITY & TRUST:

„With our strong local roots and  
after decades of regional presence, 
J. u. A. Frischeis stands for trust 
as well as absolute integrity and  
reliability. Our decision makers have 
thorough knowledge of the market  
and its needs, and are always willing  
to lend an ear to their customers.“  

Werner Stix
Director General J. u. A. Frischeis
Managing Director J. u. A. Frischeis

DESPRE TRADIŢIE & PROGRES:

„Afacerea noastră a fost constru ită 
pe valori, cum ar fi conştientizare, 
perseverență și buna gestionare 
a resurselor. Aceasta implică un 
anumit grad de modestie, care, la 
rândul ei constituie baza minunată 
pentru progres. Fie că e vorba de 
Lumea Furnirului sau de un nou 
magazin online, Frischeis este un 
deschizător de drumuri. La final, 
să constru ieşti pe o fundaţie so-
lidă garantează o creştere sigură.“

ABOUT TRADITION & PROGRESS:

„Our enterprise was built on values 
such as awareness, diligence, and 
economy. This entails a certain  
humility, which in turn is a wonderful 
basis for advancement. Whether 
it is Veneer World or a new online 
shop, Frischeis leads the way. After 
all, building on a solid foundation 
ensures secure growth.“

Alexander Flatischler
Director General JAF International Services
Managing Director JAF International Services

DESPRE SUCCES & STABILITATE:

„Gama largă de produse, piese 
diversificate şi o varietate de cli-
enţi: aceşti factori cheie de succes 
menţin Grupul Frischeis  într-o po-
ziţie stabilă şi sănătoasă financi-
ar. Totuşi, succesul adevărat se 
bazea ză pe un alt bun de preţ:  
angajaţii noştri, care sprijină com-
pania zi după zi.“ 

ABOUT SUCCESS & STABILITY:

„A wide range of products, diverse 
markets, and a variety of customers:  
These key success factors ensure 
that the Frischeis Group remains 
financially stable and healthy. True 
success, however, is based on yet 
another asset: our employees, who 
support the company day after day.“ 

Markus Sax
Director GeneralJAF International Services
Managing Director JAF International Services

DESPRE RĂDĂCINI & CREŞTERE:

„Doar în urmă cu 20 de ani, am avut 
plăcerea să construiesc prima filială 
în Republica Cehă. Pentru mine,  
Frischeis Group Internaţional şi filo-
zofia sa de corporaţie se aseamănă 
cu un copac sănătos: indiferent 
câte crengi şi ramuri există, toate 
cresc din acelaşi trunchi puternic şi 
au aceleaşi rădăcini”.

ABOUT ROOTS & GROWTH:

„Just under 20 years ago, I had the 
pleasure to build up the first branch 
in the Czech Republic. For me, the 
international Frischeis Group and its 
corporate philosophy resemble a 
healthy tree: No matter how many 
boughs and branches there are, 
they all grow from the same strong 
trunk and share the same roots.“

Miroslav Malženický
Director General JAF International Service 
Managing Director JAF International Services
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Aflaţi mai multe despre o companie remarcabilă, povestea ace-
steia şi despre ceea ce o face atât de specială:

Cel de-al 68-lea an de existenţă marchează o etapă importantă 
pentru J. u. A. Frischeis. În 1948, afacerea a fost pusă pe picioa-
re de Josef şi Antonia Frischeis în Stockerau, Austria. Prin per-
severenţă, apropierea de piaţă şi un angajament personal imens, 
au pus bazele dezvoltării companiei de la un negustor local de 
cherestea la Grupul internaţional Frischeis. Cu 50 de filiale în 13 
ţări, Frischeis Group este în momentul de faţă liderul în distribuţia 
angro de produse din lemn şi materiale pe bază de lemn din  
Europa Centrală. Prin achiziţii în China, Vietnam şi Camerun, 
s-au mai adăugat încă două continente.

GAMA NOASTRĂ DE PRODUSE?  
ÎNTOTDEAUNA O BUNĂ ALEGERE
La Frischeis veţi găsi numai produse de înaltă calitate provenite 
de la producători binecunoscuţi. Ca să fim mai exacţi – un stoc 
permanent de 20,000 de astfel de produse. Dar la ce ar folosi 
produsele bune fără un know-how specialist? La Frischeis, veţi 
primi sfaturi nu de la vânzători obişnuiţi, ci de la absolvenţi de 
colegii cu profil tehnic, tâmplari instruiţi şi specialişti. 

NU E NEVOIE SĂ CĂUTAŢI PREA DEPARTE …
… cu siguranţă trebuie să fie o filială Frischeis lângă dvs.– cu 
avantajul că un partener local vorbeşte aceeaşi limbă cu dvs., 
este familiarizat cu nevoile dvs. individuale şi poate astfel să vă 
răspundă cerinţelor specifice. Legăturile regionale, ne permit să 
reacţionăm mai repede şi cu mai mare flexibilitate. Comenzile 
dvs. sunt preluate cu promptitudine. Fie că sunteţi tâmplar sau 
architect, în cadrul saloanelor noastre, vă puteţi impresiona cli-
enţii cu ideile dvs. 

Learn more about a remarkable company, its history, and what  
makes it so special: 

Its 67th year of existence marks a special milestone for J. u. A. Frischeis.  
In 1948, the enterprise was founded by Josef and Antonia Frischeis 
in Stockerau, Austria. With perseverance, proximity to the market, 
and immense personal commitment, they laid the foundation for 
the company‘s development from a local timber merchant into the 
international Frischeis Group. With 50 branches in 13 countries, 
the Frischeis Group is now the leading wholesaler for wood and 
wood-based materials in Central Europe. Through acquisitions in 
China, Vietnam and Cameroon, two new continents have now been 
added.

OUR PRODUCT RANGE? ALWAYS A GOOD CHOICE.  
At Frischeis you will find only high quality products from well-known 
manufacturers. To be more precise – a permanent stock of 20,000 
such products. But what good would the best products do without 
specialist know-how? At Frischeis you will be advised not by typical  
salespeople, but by graduates of technical colleges, trained  
carpenters, and specialists.

NO NEED TO LOOK SO FAR AFIELD …
… there is bound to be a Frischeis branch near you – with the  
advantage that a local partner speaks your language, is familiar 
with your individual needs, and is thus able to fulfil your specific  
requirements. Our regional connections enable us to react more 
quickly and with greater flexibility. Your orders are processed 
promptly. Whether you are a carpenter or an architect, in our 
showrooms you can impress your customers with your concepts.

 Suntem acolo pentru clienţii noştri. 

 Reprezentăm continuitate.

 Avem o gamă largă de produse în stoc. 

 Avem o logistică excelentă.

 Suntem flexibili. 

 Oferim informaţii cuprinzătoare.

 Avem specialişti în fiecare domeniu de expertiză.

PRIN CE IEŞIM ÎN EVIDENŢĂ

We are there for our customers.

We represent continuity.

We have a wide range of products in stock.

Our logistics are excellent.

We are flexible.

We provide comprehensive information.

We have specialists for every field of expertise.

WHAT MAKES US STAND OUT

J. u. A. FRISCHEIS
O COMPANIE DIFERITĂ

J. u. A. FRISCHEIS
A COMPANY WITH A DIFFERENCE
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Panouri decorative
Decorative panels

Panouri de construcţie
Construction panels

Pardoseli
Floors

Terase
Decking

Lemn pentru construcţii
Construction timber 

Furnir
Veneer

Cherestea
Sawn timber

Uşi
Doors

Servicii de prelucrare 
Processing services
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PRODUSELE NOASTRE
CALITATEA ÎNTÂLNEŞTE DIVERSITATEA

Calitate de vârf, modele inovative şi structuri de suprafaţă – pa-
nourile noastre decorative fac ca ideile dvs. creative să devină 
realitate. Colaborăm cu producători renumiţi, iar marca noastră, 
Eurowood, este întotdeauna disponibilă.

Pentru construirea de case, lambriuri sau finisaje interioare, vă ofe-
rim panourile de construcţie de care aveţi nevoie – panouri din 
lemn, plăci compacte, plăci din spumă rigidă şi panouri multistrat. 

Showroom-urile noastre vă prezintă până la 400 de modele de 
pardoseală, iar la expoziţiile noastre în aer liber vă aşteaptă o 
mare varietate de terase – locale, exotice, WPC. În calitate de 
furnizor cu o gamă completă, oferim orice, de la cherestea pent-
ru construcţii, la lemn profilat, lamelat sau laminat.
 

Pe www.veneer-world.com, magazinul nostru online revoluţio-
nar, expunem 12 mil. de metri pătraţi de tipuri de furnir şi peste 
190 de tipuri de lemn, în imagini de înaltă rezoluţie. 

Avem acces direct la pieţele internaţionale pentru cumpărarea 
lemnului din cele mai importante regiuni de creştere din Europa 
şi importăm cherestea de înaltă calitate de la partenerii noştri de 
peste ocean. 

Oferim servicii pentru o gamă largă de uşi. Şi indiferent de ce 
aveţi nevoie – tăiere, decupare, frezare CNC, piese de mobilier  
sau îmbinarea de piese de furnir - Frischeis prelucrează comen-
zile cu promptitudine şi cu extremă precizie.   

OUR PRODUCTS
QUALITY MEETS VARIETY

Top quality, innovative designs and surface structures – our  
decorative panels make your creative dreams come true. We 
work with renowned manufacturers, and our brand, Eurowood, is  
permanently available. 

For house construction, cladding or interior finishing, we offer the 
construction panels you need – wooden panels, compact boards, 
rigid foam boards and multi-wall sheets. 

Our showrooms feature up to 400 types of floors, while a wide  
variety of decking – local, exotic, WPC – awaits you in our outdoor  
exhibitions. As a full-range supplier, we offer everything from  
construction timber to profiled, glued, and laminated timber. 

At www.veneer-world.com, our revolutionary web shop, we 
showcase 12 million square metres of veneers and over 190 types 
of wood in high resolution images. 

We have direct access to international timber buying markets in the 
top growing regions of Europe and we import high quality timber 
from overseas partners. 

We offer expert service for a large variety of doors. And no matter  
what you need – cutting, edging, CNC milling, JAF Frischeis  
furniture parts, or joining of veneer pieces – Frischeis processes  
orders promptly and with extreme precision. 
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Panouri de construcţie
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Floors
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Decking

Lemn pentru construcţii
Construction timber 

Furnir
Veneer

Cherestea
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Processing services
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J.F. FURNIR
FABRICA SE MUTĂ ÎN PĂDURE

În Braşov, România, un Eldorado european al lemnului de esenţă 
tare şi moale, compania Frischeis a înființat fabrica de producţie 
de cherestea şi furnir în 2007. Aproape orice tip şi calitate de 
lemn rotund este stivuit în ocolul pentru cherestea, cu o supra faţă 
de 10,000 m2 – în principal din Europa, dar şi din Africa, Asia şi  
America de Nord şi de Sud. Aproximativ 30,000 de m3 de 
lemn masiv sunt prelucraţi anual prin operarea în trei schimburi. 
Metodele tehnologice de vârf folosite în producţie includ şi un 
fierăstrău cu bandă, marca Bongioanni, de înaltă performanţă, 
care este piesa de rezistenţă din punct de vedere tehnic.

TRATAT PENTRU ETERNITATE
Recent instalata cameră termică poate fi descrisă drept un 
cuptor gigantic pentru lemn. La temperaturi ridicate, lemnul ro-
tund european, cum ar fi frasinul sau pinul, se rafinează, în timp 
ce conţinutul de oxigen este redus. Acest proces nu necesită 
produse chimice – funcţionează numai prin aplicarea căldurii şi 
a aburului. Modificarea termică dă naştere lemnului tratat ter-

mic, ale cărui formă, stabilitate şi durabilitate se potrivesc cel 
mai bine întrebuinţării în aer liber.

J.F. FURNIR
A FACTORY MOVES TO THE WOODS

In Braşov, Romania, the European Eldorado for hard and soft wood, 
Frischeis has operated the J.F. Furnir timber and veneer production 
plant since 2007. Almost every type and quality of precious round 
timber is stacked in a 10,000 m2 timber stockyard – mainly from 
Europe, but also from Africa, Asia, and North and South America. 
Approximately 30,000 solid cubic metres of wood are processed  
annually in three-shift operation. Our cutting-edge production  
technology includes a Bongioanni high-performance band saw, the 
technical centrepiece.

BAKED FOR ETERNITY
The recently installed thermal chamber can be described as a giant 
kiln for wood. At high temperatures, European round timber such 
as ash and pine is refined while at the same time oxygen content is 
reduced. This process needs no chemicals – it works solely through  
the application of heat and steam. Thermal modification creates an  
elegant thermo-wood whose form, stability, and durability are best 
suited to long-term outdoor use. 

 Arii de producţie: cherestea, lemn tratat termic, lemn 
profilat, lemn pentru terase, furnir.

 Sediul de la Braşov acoperă 100,000 m².

 30,000 m3 de lemn masiv rotund sunt prelucraţi anual.

 Anual, se produc 10,000 m3 de cherestea.

 Capacitate cameră termică: 3,200m³ de lemn tratat 
termic pe an.

 Furnir: sunt disponibile aproximativ 150 de tipuri de 
lemn, cu până la patru tipuri de grosimi.

DATE & CIFRE

 Production areas: Timber, thermo-wood, profiled timber,  
decking timber, veneers.

 The Braşov premises cover 100,000 m2.

 30,000 solid cubic metres of round timber are processed  
annually.

 Production of 10,000 m3 of sawn timber per year. 

 Capacity of thermal chamber: 3,200m3 of thermo-wood  
per year.

 Veneers: Approximately 150 types of wood are available in  
up to four thicknesses. 

FACTS & FIGURES
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ASIEN
15. Hong Kong
16. Vietnam

AFRIKA 
14. Kamerun

EUROPA
1. Bosnien 
    Herzegowina
2. Bulgarien
3. Deutschland
4. Kroatien
5. Österreich
6. Polen
7. Rumänien
8. Russland
9. Serbien

10. Slowakei
11. Slowenien
12. Tschechien
13. Ungarn

JAF Standorte

Puncte de lucru Holver
Holver branches

Cluj Napoca 

Iași 

Timişoara 

Braşov 

București Constanța 
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HOLVER ROMÂNIA 
În România, J.u.A. Frischeis este reprezentată de HOLVER 
S.R.L. care a fost înființată în anul 2000 la Brașov, unde se află 
sediul social al firmei, prima filială și Centrala Holver România.

Principalele grupe de produse comercializate sunt:
 Plăci decorative – MDF și PAL furniruit/laminat, canturi 

laminate și furniruite
 Plăci construcții – placi compacte, placi lamelare din lemn 

masiv
 Podele – laminate, vynil, pluta, triplustratificate si masive
 Uși, tocuri și accesorii – usi rezidențiale, funcționale, uși 

design
 Terase din lemn – lemn termotratat, lemn exotic, WPC
 Lemn construcții – grinzi, placaj, panel, OSB
 Furnir – specii autohtone și exotice, furnir de piatră
 Cherestea – specii autohtone și exotice
 Servicii optimizare, debitare și căntuire

Cei peste 300 angajati – specialisti in toate domeniile, gama 
larga de produse in stoc, marca proprie Eurowood, logistica 
excelenta, flexibilitatea, istoria companiei sunt motive intemeiate 

sa intelegeti ca Holver este un partener de incredere.

Website: www.holver.ro
Facebook: www.facebook.com/HolverRomania

HOLVER ROMÂNIA 
J.u.A. Frischeis is represented in Romania since 2000 by Holver 
SRL company, established in Brașov as the first Romanian branch 
and headquarter.

We sell the following main groups of products:
 Decorative Panels – veneered and laminated MDF and 

fiberboard, laminated and veneered edges
 Construction Panels – compact boards and multilayer 

construction panels
 Floors – laminated, vynil, cork, veneered, multilayer and massive
 Doors, Frames & Accessories – rezidential, technical and 

design
 Decking – thermowood,  exotic wood and WPC decking
 Construction Timber – construction beams, plywood, 

panels, OSB
 Veneer – inland and exotic veneer, stone veneer
 Sawn Timber – inland and exotic timber
 Optimizing, Cutting & Edging Services

Over 300 employees – specialists for every field of expertise, wide 
range of products in stock, Holver’s own brand – Eurowood, 
excelent logistics, flexibility, the history of the company are certain 
reasons to understand that Holver is a trusted partner.

Website: www.holver.ro
Facebook: www.facebook.com/HolverRomania

 Braşov – 2002

 Timişoara – 2005

 Cluj – 2005

 București – 2006

 Constanța - 2007

 Iași - 2013

PUNCTE DE LUCRU HOLVER

 Braşov – 2002

 Timişoara – 2005

 Cluj – 2005

 București – 2006

 Constanța - 2007

 Iași - 2013

HOLVER BRANCHES
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DEPOZITUL DIN PORTUL TRIESTE
DIN TOATĂ LUMEA, CĂTRE CLIENŢII NOŞTRI

 
Înfiinţat în 2009 sub forma unui punct central de aprovizionare a 
filialelor noastre cu produsele din import, depozitul nostru din portul 
italian Trieste s-a transformat într-un punct important de trans-
bordare a exporturilor noastre de cherestea. Situat la Marea Adri-
atica, această locaţie constituie punctul ideal de intrare pe pieţele 
noastre ţintă din Europa. De asemenea, oferă suficient spaţiu de 
depozitare acoperit, precum şi oportunităţi logistice excelente.
 
FLEXIBILITATE PRIN LOGISTICĂ EFICIENTĂ
La J. u. A. Frischeis veţi găsi soluţii logistice eficiente pentru impor-
tul şi exportul de containere. La cerere, vă vom expedia bunurile 
prin transport maritim direct de la producător către destinaţia finală. 
Pentru solicitări de scurtă durată, întotdeauna avem în stoc în 
depozitul din portul Trieste  mai bine de 4,000 m3 de diferite tipuri 
de produse de cherestea provenite de peste ocean.

TRIESTE PORT WAREHOUSE 
FROM ALL OVER THE WORLD TO OUR 
CUSTOMERS

Founded in 2009 as a hub for supplying our branches with imports, 
our Italian port warehouse in Trieste has grown into an important 
transhipment point for our sawn timber exports. Situated on the  
Adriatic Sea, this location is the ideal point of entry for our European 
target markets. It also provides sufficient covered storage space as 
well as excellent logistics opportunities. 

FLEXIBILITY THROUGH EFFICIENT LOGISTICS 
At J. u. A. Frischeis you will find efficient logistics solutions for the 
import and export of containers. On request, we will also send 
your goods by sea freight directly from the producer to their final  
destination. For short-term requirements, we always have more than  
4,000 m3 of various sawn timber products from overseas in stock in 
our port warehouse in Trieste. 

13,000 m³ transhipment volume/year

11,000 m² covered area

4,000 m³ products permanently in stock

TRIESTE PORT WAREHOUSE 

 Locaţiile noastre se află în apropiere 

 Gamă largă de produse.

 Expediere săptămânală.

 Control calitate permanent.

 Soluţii logisitce flexibile din port.

BENEFICII PENTRU  
CLIENŢII NOŞTRI

 13,000 m³ capacitate de transbordare/an 

 11,000 m² spaţiu acoperit

 4,000 m³ produse permanent în stoc 

DEPOZITUL DIN PORTUL 
TRIESTE

Proximity to our sites.

Broad product range.

Weekly shipping.

Permanent quality control.

Flexible logistics solutions from the port.

BENEFITS FOR OUR 
CUSTOMERS
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PUNCTELE NOASTRE FORTE?
ORICE LUCRU REALIZABIL

“Nu există nimic care să nu poată fi realizat” – la asta se rezumă, 
în mod succint, filozofia Frischeis. Calitatea serviciilor nu este 
doar un termen la modă, ci stă în centrul activităţii noastre zilnice. 

Baza noastră sunt angajaţii bine pregătiţi şi motivaţi. Reţeaua 
compactă de filiale, varietatea enormă a produselor şi stocul 
permanent de 20,000 de articole ne permit să livrăm bunuri cu 
promptitudine. Cu 86 de camioane proprii şi numeroase mijloace 
de transport mărfuri, garantăm o logistică eficientă şi flexibilitate 
maximă pentru clienţi.

LEMNUL ESTE LUMEA NOASTRĂ. LA FEL ŞI SERVICIILE.
Frischeis este liderul distribuţiei angro de lemn şi material pe bază 
de lemn din Europa centrală.Nu e o coincidenţă, deoarece noi 
ne-am stabilit standarde calitative extrem de ridicate, nu numai 
pentru produsele noastre, dar şi pentru serviciile cu clienţii. Dvs. 
decideţi “ce” şi “când”, iar noi livrăm.  

Dar de la noi nu primiţi doar bunurile – pachetul nostru complet 
de satisfacţie categoric oferă mai mult. Fără vânzări promoţiona-
le, ci sfaturi de la experţi. Logistică şi antrepozit exemplare. Ser-
vicii adiţionale, de la tăierea după măsură, până la tăierea margi-
nilor moblierului, şi mult mai multe. Căci noi nu suntem satisfăcuţi 
decât atunci când sunteţi dvs. 

OUR STRENGTHS?
ANYTHING THAT‘S FEASIBLE

„There‘s nothing that can‘t be done“ – this sums up the  
Frischeis philosophy rather succinctly. Service quality is not simply a  
buzzword, but is at the heart of our daily business.

Well-trained and motivated employees are our basis. A dense 
branch network, an enormous variety of products, and a permanent 
stock of 20,000 articles enable us to deliver goods promptly. With 
86 trucks of our own and numerous freight forwarding vehicles, 
we guarantee efficient logistics and maximum flexibility for our  
customers.

WOOD IS OUR WORLD. SO IS SERVICE.
Frischeis is Central Europe‘s leading wholesaler for wood and 
wood-based materials. This is no coincidence, because we set  
extremely high quality standards, not only for our products, but also 
for our customer service. You decide „what“ and „when“ – and we 
deliver. 

But you will not just receive your goods from us – our all-round  
satisfaction package definitely includes more. No mere sales pitches,  
but advice from experts. Exemplary logistics and warehousing.  
Additional services, from cutting to size and edging to furniture 
parts, and much more. Because we are not satisfied until you are. 

PE SCURT

 Sedii în Stockerau, Lower Austria.

 53 locaţii în 16 ţări.

 Liderul european în distribuţia angro de lemn şi material 
de lemn.

 Partener în industria prelucrării lemnului, industria 
construcţiilor şi revânzărilor.

 20,0000 de articole permanent in stoc.

 Livrare rapidă de bunuri, datorită unei logistici eficiente.

 Headquarters in Stockerau, Lower Austria.

 53 sites in 16 countries.

 Europe‘s leading wholesaler for wood and  
wood-based materials.

 Partner for woodworking industry, construction industry,  
and reselling. 

 20,000 articles permanently in stock.

 Fast delivery of goods thanks to efficient logistics.

JAF AT A GLANCE
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CUVÂNTUL NOSTRU E ANGAJAMENT
NE ŢINEM DE CUVÂNT

J. u. A. Frischeis este o companie gestionată de proprietari. 
Cuvântul nostru e legământ, începând cu reprezentanţii pentru 
vânzări, până la director executiv. Deciziile sunt luate intern, şi nu 
de către grupuri externe de acţionari, ceea ce înseamnă că sunt 
luate rapid şi independent. 

TRAINICI CA LEMNUL
Stabilitatea face firma noastră să iasă în evidenţă: ştiţi cu cine 
aveţi de-a face şi nu va trebui să întâmpinați schimbări frecvente 
la nivel managerial. Valorile trainice şi expertiza au constituit baza 
întreprinderii noastre tradiţionale, timp de 67 de ani.

OUR WORD IS OUR BOND
TRUE TO OUR WORD

J. u. A. Frischeis is an owner-managed company. Our word is our 
bond, from sales representatives right through to the CEO. Decisions  
are made in-house rather than by groups of external shareholders, 
which means they are made quickly and independently.

AS DURABLE AS WOOD ITSELF
Stability makes our company stand out: You know your contacts 
and will not be confronted with frequent changes at management  
level. Stable values and expertise have been the basis of our  
traditional enterprise for 67 years.

FURNIZORII NOŞTRI
O CONEXIUNE FIABILĂ

Ne mândrim cu relaţiile strânse, de lungă durată, cu furnizorii 
noştri. Cumpărăm în exclusivitate de la producători binecuno-
scuţi din Europa şi de peste ocean şi în multe sectoare co-
operăm cu liderii pieţei. Serviciul nostru de achiziţii operează la 
nivel global. 

DUBLU BENEFICIU: REGIONAL & INTERNAȚIONAL
Prin filialele noastre, suntem prezenţi la nivel regional în multe 
locuri şi, prin urmare, suntem la curent cu condiţiile de pe piaţa 
locală. La nivel internaţional, avem acces direct la cele mai bune 
pieţe de achiziţii şi ne bucurăm de experienţa şi oportunităţile 
oferite de statutul nostru de grup global.  

OUR SUPPLIERS
A RELIABLE CONNECTION

We are proud of our long-standing close connections with our  
suppliers. We buy exclusively from well-known manufacturers in 
Europe and overseas, and in many areas we cooperate with the 
market leaders. Our procurement organisation operates globally.

REGIONAL & INTERNATIONAL: WE BENEFIT FROM BOTH
Our branches ensure a regional presence in many places, and we are 
therefore well informed about local market conditions. Internationally,  
we have direct access to the best procurement markets and benefit 
from the experience and opportunities provided by our position as 
a global group.
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© LISI - Solar Decathlon Team Austria

Lemnul termo tratat Frischeis poate fi întâlnit și în Lisi - casa premiată a echipei Decathlon Solar Austria.  
Frischeis thermo-wood can also be found in Lisi, Team Austria’s Solar Decathlon award-winning house.
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REGIONALISMUL
O PROMISIUNE

Ne simţim responsabili pentru regiunea pe care noi o numim 
casă. Şi nu sunt doar vorbe goale. J. u. A. Frischeis oferă locuri 
de muncă sigure pentru 700 de angajaţi numai în Austria, în timp 
ce la nivel internaţional, Grupul Frischeis are aproximativ 2,200 
de angajaţi. 

Fie că e vorba de construirea de depozite sau de modificarea şi 
lărgirea unor clădiri pentru birouri, Frischeis investeşte în locaţiile 
sale şi, prin urmare, contribuie la consolidarea economiei locale.  

REALIZĂRILE NOASTRE
Sprijinul la nivel local este important pentru noi. Oferind materi-
alul pentru proiectele de studiu, promovăm tinere talente pentru 
industria lemnului. Desigur, sprijinim financiar şi diferite organi-
zaţii de caritate şi promovăm un număr de proiecte culturale şi 
artistice.  

REGIONALITY
A PROMISE

We feel responsible for the region we call home. And that‘s not just 
lip service. J. u. A. Frischeis provides 700 employees with secure 
jobs in Austria alone, while internationally, the Frischeis Group has 
about 2,200 employees.

Whether through the construction of warehouses or the adaptation 
and expansion of office buildings, Frischeis invests in its sites and 
thereby contributes to strengthening the local economy.  

WE MAKE IT HAPPEN
Local support is important to us. By supplying material for study  
projects, we promote young talents for the wood industry. Of course  
we also financially support various charities and promote a number 
of cultural and arts projects.
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TRADIŢIE & INOVAŢIE
PERECHEA PERFECTĂ

Una n-ar însemna nimic fără cealaltă: tradiţie fără progres  
înseamnă stagnare. Concentrându-ne numai pe schimbare, 
nesocotind numeroşii ani de experienţă şi principiile trainice ar 
putea conduce la un declin al valorilor. La Frischeis, găsiţi o 
îmbinare între tradiţie şi inovaţie şi ne place să credem că celor 
două le merge foarte bine împreună.

CU MÂNDRIE PREZENTĂM
Acest lucru ar putea, de asemenea, să explice încă o dată de ce 
compania noastră tradiţională este un deschizător de drumuri 
în acest domeniu de activitate. Am făcut acest lucru cu Veneer 
World (Lumea Furnirului), primul magazin la nivel monial care 
oferă imagini de înaltă rezoluţie cu pachete de furnir, iar acum 
o facem din nou în cadrul amplului magazin online.  Şi astfel, 
firma Fischels demonstrează încă o dată că tradiţia şi inovaţia se 
completează perfect. 

TRADITION & INNOVATION
A PERFECT MATCH

One would be nothing without the other: Tradition without progress 
means stagnation. Focussing only on change, disregarding many 
years of experience and long-standing principles, could lead to a 
decline in values. At Frischeis, you find a combination of tradition 
and innovation, and we like to think they go very well together. 

WE PROUDLY PRESENT
This might also explain why our traditional company once again 
leads the way in this line of business. We did it with Veneer World,  
the first shop worldwide that provides high resolution images of  
veneer bundles, and we are now doing it again with our  
comprehensive online shop. And so Frischeis proves once more that 
tradition and innovation perfectly complement each other.  

FRISCHEIS ONLINE

MAGAZIN ONLINE

 Peste 15.000 de articole disponbile în magazinul nostru 
online.

 Fiecare produs apare cu imagine, descriere şi informaţii 
detaliate

LUMEA FURNIRULUI

 12 milioane de metri pătraţi de furnir şi …

 320 tipuri de furnir pot fi comandate doar cu un click.

ONLINE-SHOP

 Over 15,000 articles available in our online shop.

 Each product features a picture, description, and detailed  
information.

VENEER WORLD

 12 million square metres of veneer and …

 320 types of veneer may be ordered at the click of a mouse.

FRISCHEIS ONLINE
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AUSTRIA. INTERNAŢIONAL.
NE SIMŢIM ACASĂ PESTE TOT

Numai atunci când îţi cunoşti originile şi ai rădăcini puternice îţi 
poţi întinde aripile şi poţi creşte în mod constant. Ceea ce a în-
ceput în Stockerau în 1948 a devenit între timp un grup internaţi-
onal, cu 53 de locaţii în 16 ţări. Sugestie: citiţi mai multe despre 
începuturile filialelor noastre la secţiunea “Povestea noastră”. 

CU PICIOARELE PE PĂMÂNT  …
… şi asta înseamnă orice, dar nu plictiseală. Îţi dai seama după 
evoluţia Grupului Frischeis de faptul că firma noastră a crescut în-
todeauna în mod ecologic şi sănătos. Când intrăm pe piaţă într-o 
nouă ţară, începem prin a închiria doar o locaţie, şi ne construim 
filiala locală numai după ce firma s-a ancorat cu succes pe piaţa 
respectivă. Obiectivul este o reţea compactă de distribuţie. O 
dată porniţi în zona din jurul noii filiale, ulterior ne extindem conti-
nuu, în funcţie de nevoile noii pieţe.

J. u. A. Frischeis, o companie stabilă, percepe noțiunea de 
„acasă” în Austria ca şi în lume. Căci, dacă îţi cunoşti rădăcinile, 
te simţi acasă oriunde. 

AUSTRIA. INTERNATIONAL.
WE ARE AT HOME EVERYWHERE

It is only when you know your origins and have strong roots that you 
can spread your wings and grow steadily. What began in Stockerau 
in 1948 has now become an international group with 53 sites in  
16 countries. Hint: Read more about the opening years of our  
branches in the section „Our history.“

WE HAVE OUR FEET ON THE GROUND … 
… and that is anything but boring. You can tell by the development  
of the Frischeis Group that our company has always grown  
organically and healthily. When we enter a new country market, we 
start by renting just one site, and we only build a local branch once 
our company has successfully gained a foothold in the market. The 
objective is a dense distribution network. Starting off in the area 
around the new branch, we then continuously expand according to 
the needs of the particular market. 

J. u. A. Frischeis, the company with its feet firmly on the ground, is 
equally at home in Austria and the world. Because if you know your 
roots, you are at home everywhere. 
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ANTREPOZITE & LOGISTICĂ
VĂ SUNTEM DE FOLOS

Nu doar produsul este important, ci şi compania care îl livrea-
ză, deoarece chiar şi cele mai bune produse pot crea neajunsuri 
dacă nu sunt încărcate în camioane şi trimise în timp util. 

FIABILITATEA ESTE AL DOILEA NUME AL NOSTRU…
Flota noastră modernă şi de un nivel performant foarte ridicat, 
constă în 300 de stivuitoare, 86 de camioane proprii şi 164 de 
mijloace de transport marfă. Cu una sau două zile fixe de livrare 
pe săptămână – mai des în zonele metropolitane – garantăm cea 
mai mare flexibilitate posibilă pentru clienţii noştri. 

PENTRU DVS, MERGEM PE LUNĂ
Pentru a ajunge la client, camioanele noastre parcurg aproxima-
tiv 13.3 milioane kilometri pe an – echivalentul a 332,5 călătorii 
în jurul Pământului sau de 34,5 ori distanţa până la Lună. Volu-
mul transportat anual totalizează remarcabila cifră de 700.000 
de metri cubi. Pentru a face o comparaţie: pe un teren de fotbal, 
bunurile ar fi stivuite cam până la o înălţime de 100 de metri… 

WAREHOUSING & LOGISTICS
WE SERVE YOU WELL

It’s not just the product that’s important, but also the company that 
delivers it, because even the best products are no good if they are 
not loaded onto trucks and on their way in due time.   

RELIABILITY IS OUR MIDDLE NAME …
Our modern and extremely high-performance fleet consists of 300 
forklifts, 86 trucks of our own and 164 forwarding vehicles. With one 
or two fixed delivery days per week – more in metropolitan areas – 
we guarantee greatest possible flexibility for our customers. 

WE TRAVEL TO THE MOON FOR YOU
On their way to customers, our trucks travel approximately 13.3 million  
kilometres per year – the equivalent of 332.5 times around the Earth 
or 34.5 times the distance to the moon. The volume transported  
annually adds up to the remarkable amount of 700,000 cubic metres.  
For comparison: On a football field, the goods would be stacked to 
a height of about 100 metres …

LOGISTICĂ DE ÎNALTĂ PERFORMANŢĂ

 Un minim de 1 - 2 zile fixe, săptămânal, pentru livrări

 86 camioane, 164 mijloace transport marfă şi 300 
stivuitoare.

 Sistem modern de planificare a rutei, cu funcţiuni 
telematice integrate

 … garantează transparenţa şi eficienţa mijloacelor folosite

 A minimum of 1-2 fixed delivery days per week.

 86 trucks, 164 forwarding vehicles and 300 forklifts.

 Modern route planning system with integrated telematics  
functions …

 … ensures transparency and efficiency with the vehicles used.

HIGH-PERFORMANCE LOGISTICS
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PARTENERII NOŞTRI
CLIENŢI, FURNIZORI & ANGAJAŢI 
OUR PARTNERS
CUSTOMERS, SUPPLIERS & EMPLOYEES
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CLIENŢII NOŞTRI
FIECARE DINTRE EI ESTE UNIC

Bunurile sunt, deseori, interşanjabile. Relaţiile personale, în 
schimb, nu sunt. Deseori e nevoie de ani de zile pentru a câş-
tiga încrederea. Iată de ce nu ne grăbim să incheiem afaceri  
pentru care nu putem garanta satisfacţie 100%. Rezultatul? Cli-
enţi vechi, care îşi pun încrederea în noi, adesea de mai multe 
generaţii. 

NE PLACE SĂ PĂSTRĂM LUCRURILE ÎN PLAN PERSONAL
Compania noastră tradiţională atribuie o mare valoare relaţiei di-
recte cu clienţii. Nu degeaba o mare parte din afacerile noastre 
zilnice au loc la un nivel personal. În vremuri dificile din punct de 
vedere economic, devine deosebit de important să ai un parte-
ner pe care să te poţi baza.

Materialul nostru de lucru, lemnul, îşi păstrează valoarea şi trăini-
cia. La fel şi relaţiile noastre cu clienţii. 

OUR CUSTOMERS
EVERY ONE OF THEM IS UNIQUE

Goods are often interchangeable. Personal relationships, however, 
are not. It often takes years to build trust. This is why we do not go 
in for fast deals where we cannot guarantee 100% satisfaction. The 
result? Long-standing customers who place their trust in us, often 
for several generations. 

WE LIKE TO KEEP THINGS PERSONAL
Our traditional company attaches great value to direct customer 
contact. It is not for nothing that a large part of our daily business 
takes place at a personal level. In economically challenging times, it 
is particularly important to have a partner you can rely on.

Our working material, wood, retains its value and stability. And so do 
our relationships with our customers.

RESPECT ŞI ÎNŢELEGERE...

... sunt vechi virtuţi. Cu toate acestea, nu se demodează 
niciodată. Cel puţin aşa credem noi. Pentru că ne 
concentrăm asupra relaţiilor pe termen lung – cu clienţii, 
furnizorii şi angajaţii noştri. 

După cum spunea Franz Kafka: „Vorbele nu au sens, dacă 
nu există încredere”.  

RESPECT AND MINDFULNESS ... 

... are old virtues. Yet they never go out of fashion. At least that‘s 
what we think. Because we focus on longterm relationships – 
with our customers, our suppliers and our employees.

As Franz Kafka put it: „All talk is meaningless if there is no trust.“



30



31

ANGAJAŢII NOŞTRI
UN BUN DE PREŢ 

O companie poate avea succes pe termen lung numai dacă 
se clădeşte pe baze solide. Şi, pe lângă toate datele numerice 
importante, acest lucru se realizează în mare parte cu ajutorul 
angajaţilor bine instruiţi şi motivaţi. De la ucenici până la experţi, 
creşterea continuă a companiei noastre şi mediul internaţional 
garantează oportunităţi deosebite pentru toţi angajaţii noştri. 
Grupul Fischeis oferă locuri de muncă sigure la aproximativ 
2,200 de angajaţi, în Austria şi străinătate.  

ACEST LUCRU VORBEŞTE DE LA SINE …
Numai în Austria, Frischeis pregăteşte aproximativ 20 de ucenici 
în fiecare an.  Şi cu siguranţă nu este o coincidenţă faptul că mulţi 
dintre ei continuă să lucreze la Frischeis pentru mulţi ani, chiar 
şi pentru zeci de ani. În revista noastră pentru angajaţi, pagina 
dedicată aniversărilor importante – fie că e vorba de 20 de ani de 
serviciu, fie că e vorba de 40 – este, de obicei, destul de plină… 

OUR EMPLOYEES
AN ASSET

A company can only be successful in the long run if it is built on a 
sound basis. And, in addition to all the important numerical data, 
this is largely created by well-trained and motivated employees. 
From interns to experts, the continuous growth of our company and 
the international environment guarantee exciting opportunities for 
all employees. The Frischeis Group provides secure jobs for about 
2,200 employees in Austria and abroad. 

THIS SPEAKS FOR ITSELF …
In Austria alone Frischeis trains about 20 apprentices every year. 
And it is certainly no coincidence that many of them continue to 
work at Frischeis for many years or even decades. In our employee 
magazine, the page dedicated to significant anniversaries – whether 
20 or 40 years of service – is usually quite full …
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15. Hong Kong
16. Vietnam

AFRICA 
14. Camerun
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Harta Grupului JAF

FILIALELE NOASTRE
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OUR BRANCHES
WHERE YOU FIND US
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O EVOLUŢIE SĂNĂTOASĂ -
POVESTEA FRISCHEIS
HEALTHY GROWTH -
THE FRISCHEIS STORY

 2009
Transferul filialei de la Sofia în nou construitele facilităţi de la 
Musachevo (Bulgaria). Deschiderea unui showroom și Centru 
pentru Design în Bucureşti (România).

Transfer of the Sofia branch to newly constructed facilities in  
Musachevo (Bulgaria). Opening of the showroom at the Bucharest  
Romania) design centre. 

 2008
Iniţierea relaţiilor de afaceri în Serbia şi Rusia. Deschiderea 
filialelor din Moscova şi Sochi (Rusia). Transferul filialei din Pirovac 
(Croaţia) în locaţia nou construită din Sibenik. Transferul filialei din 
Cluj (România) la Napoca. Mutarea filialei din Bucureşti (România) 
într-o clădire nou construită.

Initiation of business relations in Serbia and Russia. Opening of 
the Moscow and Sochi (Russia) branches. Transfer of the Pirovac 
(Croatia) branch to the newly constructed site in Sibenik. Transfer of 
the Cluj (Romania) branch to Napoca. Relocation of the Bucharest 
(Romania) branch to newly built premises.  

 2007
Deschiderea de noi filiale în Sarajevo (Bosnia-Herţegovina), Pécs
(Hungaria), Kiev (Ucraina), Vodnany (Republica Cehă) şi a fabricii 
de furnir J.F. Furnir din Braşov (România). Mutarea filialei din 
Timişoara (România) într-o clădire nou construită.

Opening of new branches in Sarajevo (Bosnia-Herzegovina), Pécs 
(Hungary), Kiev (Ukraine), Vodnany (Czech Republic) and the J.F. 
Furnir veneer plant in Brasov (Romania). Relocation of the Timisoara 
(Romania) branch to newly built premises. 

 2006
Deschiderea de noi filiale în Dakova (Croaţia), Licartovce 
(Slovacia), Zalaegerszeg (Ungaria) şi Celje (Slovenia). Preluarea 
Finnforest România cu filiale în Bucureşti, Cluj, Timişoara.

Opening of new branches in Dakova (Croatia), Licartovce (Slovakia), 
Zalaegerszeg (Hungary) and Celje (Slovenia). Takeover of Finnforest 
Romania with branches in Bucharest, Cluj, Timisoara.

 2005
Deschiderea filialelor din Ostrava (Republica Cehă), Rijeka  
(Croația), Timișoara (România), Cluj (România).

Opening of new branches in Ostrava (Czech Republic), Rijeka 
(Croatia), Timisoara (Romania) and Cluj (Romania). 

 2004
Deschiderea filialelor din Miskolc şi Szeged (Ungaria).

Opening of the Miskolc and Szeged (Hungary) branches.  

 2014
Deschiderea filialei din Varna (Bulgaria) şi a Centrului Tlumacov 
pentru Placaje (Republica Cehă). Reproiectarea ambelor saloane 
din Ungaria, de la  Győrújbarát şi Mályi. Lărgirea fabricii de 
producţie de furnir şi cherestea  J.F. Furnir la Braşov (România). 
Începând cu 31 octombrie 2014, JAF Group este noul proprietar 
al  DLH Asia şi Africa, pieţele ţintă fiind China, Vietnam şi Camerun.

Opening of the Varna (Bulgaria) branch and the Tlumacov Centre for 
Plywood (Czech Republic). Redesign of both Hungarian showrooms 
in Győrújbarát und Mályi. Extension of the J.F. Furnir timber and  
veneer production plant in Brasov (Romania). As of 31 October 
2014, the JAF Group is the new owner of DLH Asia and Africa, the 
target markets being China, Vietnam and Cameroon.

 2013
Deschiderea filialei din Vlkankova (Slovacia). Deschiderea 
magazinelor Häfele din Vyskov (Republica Cehă) şi Spacince 
(Slovacia). Deschidera unui nou showroom în Salzburg-Aupoint. 
Extinderea depozitelor din Villach şi Gastein (Austria). 

Opening of the Vlkankova (Slovakia) branch. Opening of the Häfele 
shops in Vyskov (Czech Republic) and Spacince (Slovakia). Opening 
of the new showroom in Salzburg-Aupoint. Warehouse extensions 
in Villach and Gastein (Austria).

 2012
Reamenajarea locaţiei din  Kramsach (Austria). Deschiderea 
noului showroom din Leipzig (Germania).

Reconstruction of the Kramsach (Austria) site. Opening of the new 
showroom in Leipzig (Germany).

 2011
Construirea de expoziţii pentru terase în toate filialele. Transferarea 
filialei de la Dakovo (Croaţia) la Osijek. Facilităţi nou construite  
în Sarajevo-Visoko (Bosnia-Herţegovina).

Construction of decking exhibitions in all branches. Transfer of the 
Dakovo (Croatia) branch to Osijek. Newly constructed facilities in 
Sarajevo-Visoko (Bosnia-Herzegovina). 

 2010
Stabilirea şi/sau reproiectarea showroom-urilor din multe filiale 
Frischeis.  Construirea unei camere de uscare şi a unui centru de 
instruire în Braşov (România). O nouă anexă în Ceska Trebova 
(Republica Cehă).

Establishment and/or redesign of showrooms in many Frischeis 
branches. Construction of vacuum drying chamber and training 
centre in Brasov (Romania). New annex in Ceska Trebova (Czech 
Republic).
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 1992
Deschiderea filialei din Vlasim (Republica Cehă).

Opening of the Vlasim (Czech Republic) branch.  

 1991
Deschiderea primei filiale în străinătate, la  Leipzig (Germania).

Opening of the first branch abroad in Leipzig (Germany).  

 1990
Iniţierea relaţiilor de afaceri în Republica Cehă.  

Initiation of business relations in the Czech Republic. 

 1986
Deschiderea filialei din Brixlegg (Austria).

Opening of the Brixlegg (Austria) branch.

 1985
Preluarea Kunststoff Zengerer G.m.b.H. Graz (Austria).

Takeover of Kunststoff Zengerer G.m.b.H. Graz (Austria). 

 1978
Deschiderea filialei din Salzburg-Bergheim (Austria).

Opening of the Salzburg-Bergheim (Austria) branch. 

 1965
Deschiderea filialei din Villach (Austria). 

Takeover of veneer wholesaler Holver in Vienna (Austria). Start of 
veneer production using foreign and domestic timber. 

 1964
Preluarea distribuitorului de furnir angro Holver din Viena 
(Austria). Se începe producerea de furnir, folosindu-se 
cherestea locală şi din străinătate.  

Opening of the Linz and Bad Hofgastein (Austria) branches. 

 1959
Deschiderea filialelor din  Linz şi Bad Hofgastein (Austria).

Opening of the Linz and Bad Hofgastein (Austria) branches. 

 1948
Este înfiinţată compania, de către  Josef şi Antonia  
Frischeis la sediul de astăzi, din Stockerau , lângă Viena. 

Company founded by Josef and Antonia Frischeis at 
today‘s headquarters in Stockerau near Vienna.

 2003
Deschidera unor noi filiale în Pirovac (Croaţia), Ljubljana şi Murska
Sobota (Slovenia). Iniţierea relaţiilor de afaceri în Slovenia.

Opening of new branches in Pirovac (Croatia), Ljubljana and Murska 
Sobota (Slovenia). Initiation of business relations in Slovenia.  

 2002
Deschiderea filialelor din Braşov (România) şi Györ (Ungaria).

Opening of the Brasov (Romania) and Györ (Hungary) branches.

 2001
Deschiderea filialelor din Brandys (Republica Cehă) şi Zagreb 
(Croaţia). Mutarea filialei din Zamberk (Republica Cehă) într-o 
locaţie nou construită în Ceska Trebova. Mutarea filialei din  
Dunaharaszti (Ungaria) într-o clădire nou construită.  

Opening of the Brandys (Czech Republic) and Zagreb (Croatia) 
branches. Transfer of the Zamberk (Czech Republic) branch to 
the newly constructed site in Ceska Trebova. Relocation of the 
Dunaharaszti (Hungary) branch to newly built premises.

 2000
Iniţierea relaţiilor de afaceri în  România. Deschiderea filialei din 
Zilina (Slovacia).

Initiation of business relations in Romania. Opening of the Zilina 
(Slovakia) branch.

 1999
Deschiderea filialelor din Rockycany (Republica Cehă) şi 
Dunaharaszti/Budapest (Ungaria). Iniţierea relaţiilor de afaceri în  
Ungaria şi Croţia.

Opening of the Rockycany (Czech Republic) and Dunaharaszti/ 
Budapest (Hungary) branches. Initiation of business relations in 
Hungary and Croatia. 

 1998
Deschiderea de filiale în Trnava/Spacince (Slovacia) şi Zamberk 
(Republica Cehă). Deschiderea unui depozit pentru cherestea şi 
furnir în Stockerau (Austria). Mutarea filialei din Vlasim (Republica 
Ceha) într-o locaţie nou construită din Domasin şi a filialei din 
Brixlegg (Austria) la Kramsach.

Opening of branches in Trnava/Spacince (Slovakia) and Zamberk 
(Czech Republic). Opening of warehouse for sawn timber and 
veneer in Stockerau (Austria). Transfer of the Vlasim (Czech 
Republic) branch to the newly constructed site in Domasin and of 
the Brixlegg (Austria) branch to Kramsach. 

 1997
Deschiderea depozitului pentru cherestea şi furnir în Wels 
(Austria). Preluarea centrului de cherestea din St Marein/Styria 
(Austria).

Opening of the warehouse for sawn timber and veneer in Wels 
(Austria). Takeover of the  timber centre in St Marein/Styria (Austria).

 1996
Deschiderea depozitului de cherestea şi furnir din Salzburg-
Aupoint. Deschiderea filialei din Vyskov (Republica Cehă).

Opening of the warehouse for sawn timber and veneer in Salzburg-
Aupoint. Opening of the Vyskov (Czech Republic) branch.  
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SC Holver SRL, RO-500053, jud. Braşov, Şos. Cristianului nr. 46, Brașov
Tel./Fax: +40/268/50 61 36, E-mail: holver@holver.ro

SC Holver SRL, RO-307350, jud. Timiş, Str. Principală nr. 544, Remetea Mare 
Tel.: +40/256/23 01 33, Fax: +40/256/23 01 34, E-mail: holver@holver.ro

SC Holver SRL, RO-407350, jud. Cluj, Com. Jucu nr. 69B  
Tel.: +40/264/40 22 30, Fax: +40/264/40 22 31, E-mail: holver@holver.ro

SC Holver SRL, RO-077040, jud. Ilfov, Str. Industriilor nr. 11, Chiajna 
Tel.: +40/21/407 94 00, Fax: +40/21 407 94 57, E-mail: holver@holver.ro

SC Holver SRL, RO-900147, jud. Constanţa, Str. Industrială nr.6, Constanţa
Tel.: +40/241/61 71 97, Fax: +40/241/61 71 96, E-mail: holver@holver.ro

SC Holver SRL, RO-700177, jud. Iaşi, Calea Chişinăului nr. 34, Iași
Tel: +40/232/46 58 37, +40/232/40 90 00, Fax: +40/232/40 90 30, E-mail: holver@holver.ro LEMNUL ESTE LUMEA NOASTRĂ




