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Hodnoty

VYTVÁŘET

ROZVÍJET

RESPEKTOVAT

Hodnoty společnosti dokazují její pravou velikost



Ve znamení lva: Nová správní budova centrály ve Wöllersdorfu

Respektování, rozvíjení a vytváření hodnot
určuje identitu skupiny Kirchdorf



Kvalita není náhoda, nýbrž výsledek kompetentnosti

3 odvětví: cement, suroviny, betonové 
výrobky
Využití spolupráce („1+1>2“)

1.600 zaměstnanců (-kyň)
Mnohostranné odborné znalosti

13 zemí
Mezinárodní obchodní činnost

125 let
Zkušenost a kompetence





Bausteine für Ihren Erfolg: Wir liefern Lösungen

Cement

Centrální výrobní závod
3 dceřiné společnosti
110 zaměstnanců (-kyň)

Suroviny

6 zemí
18 dceřiných firem
384 zaměstnanců (-kyň)

Betonové výrobky & 
hotové domy
11 zemí
26 dceřiných firem
1095 zaměstnanců (-kyň)



Zement: Centrální výrobní závod, 
3 společnosti, 110 zaměstnanců (-kyň), Rakousko



Cement: kompetentní již 125 let

� Již 125 let průkopníkem pro pojiva a cement

� Životnímu prostředí neškodná produkce a vývoj ekologických produktů

� Přes 100 zaměstnanců(-kyň) a objem výroby 500.000 tun/rok

� Implementace laboratoře betonu pro splnění všech požadavků zákazníka 



Cement: Znamenitá kvalita

� Cena životního prostředí rakouského průmyslu „Kategorie čistých technologií“

� Henry Ford European Conservation Award Kategorie “Technologie životního 
prostředí”

� Státní cena „Příkladné balení“ a „Worldstar - Award for Packaging
Excellence“ 2006 pro cementové pytle s manipulačními držadly



Suroviny: 
6 zemí, 18 společností, 384 zaměstnanců (-kyň)



Suroviny: Zdravý a dynamický růst

� Dobývání a zušlechťování přírodních zdrojů kámen, 
písek a štěrk, výroba transportního betonu

� 384 zaměstnanců v centrální a jižní Evropě

� 4,6 milionů tun vysokojakostních stavebních materiálů za rok

� Neustálý dynamický růst



Betonové výrobky a hotové domy:
11 zemí, 26 společností, 1095 zaměstnanců (-kyň)



Betonové výrobky a hotové domy

� Výroba systémových dílů pro pozemní stavitelství, dopravní cesty, 
stavby železnic, inženýrské stavby, techniku životního prostředí, 
Elektro/Telekomunikace

� Inteligentní a inovativní produkty jako bezpečnostní 
dopravní svodidla DELTABLOC®, ekologicky stálé 
protihlukové stěny PHONOBLOC® a systém rybích
přechodů Enature® Fishpass

� Již desetiletí osvědčená certifikovaná kvalita
a individuální řešení

� Přes 1.000 zaměstnanců v 11 zemích



Betonové výrobky: Inovativní kvalita

Vlastní vývojové a výzkumné oddělení v centrále Wöllersdorf

� 12 zaměstnanců (-kyň) v centru pro inovaci

� Otevírání nových budoucích trhů

� Kontinuální vývoj výrobků a služeb v oblasti betonových výrobků

� Vývoj mobilních výrobních zařízení



Betonové výrobky: Ocenění 2012/2013

DELTA BLOC UK - “British Precast Award 2012”

PHONOBLOC® Lärmschutzkonzept - ausgezeichnet
beim “Ritter von Gehga 2012” Innovationpreis

DELTABLOC® Absorption Link - Nominierung zum
“Österreichischen Staatspreis Innovation 2013”

Das Smarte PHONOBLOC® System



Betonové výrobky a hotové domy

Reference, které mluví sami za sebe




