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LECA investē, lai paplašinātu savu ražotni Igaunijā

Ar lielāko prieku vēlamies paziņot par atkārtotu LECA keramzīta ražotnes atvēršanu Häädemeeste, 
Igaunijā. Ražošana tika apturēta 2008. gadā būvniecības tirgus dēļ. Šodien būvniecības nozares 
perspektīvas ir stabilas un ar ilgtspējīgas izaugsmes iespējām. 

Atkārtoti atverot keramzīta krāsni, tiks saražots līdz 350 000m3 keramzīta gadā. Esošais plāns ir 
modernizēt rūpnīcu tā, lai tā darbotos uz alternatīvo bioenerģiju un lai tā samazinātu CO2 emisijas 
nospiedumu.

Ražotne, galvenokārt, nodrošinās Baltija tirgu un stiprinās eksporta iespējas. Igaunijas FIBO bloku 
rūpnīca atrodas tajā pašā vietā, līdz ar to tiks atvieglota keramzīta loģistika. Līdz šim keramzīta 
piegādes FIBO bloku rūpnīcai notika no Dānijas, Polijas un Somijas.

Baltijas LECA International jau ir divas FIBO bloku rūpnīcas un Leca® keramzīta rūpnīcas atkārtotā 
atvēršanas tikai pastiprinās pozīcijas tirgū. Paredzēts, ka ražošanas atsākšanas projekts tiks 
pabeigts 2022. gada beigās.

"Tas ir nozīmīgs ieguldījums LECA International. Mēs esam novērojuši paaugstinātu pieprasījumu 
mūsu produktiem, un visas rūpnīcas jau tā strādā ar pilnu jaudu. Turklāt mēs esam ļoti priecīgi par 
to, ka mūsu ģeogrāfiskās robežas paplašinās līdz Baltijas valstīm, kur mēs redzam izaugsmi mūsu 
produktiem un risinājumiem," komentē Torbens Dirbergs (Torben Dyrberg), LECA International 
izpilddirektors. 

Projekta komanda tiks paziņota tuvākajā laikā.
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Mūsu uzņēmums izstrādā, ražo un izplata materiālus un risinājumus celtniecībai, mobilitātei, veselības 
aprūpei un citu industriālu pielietojumu tirgiem. Izmantojot pastāvīgu inovācijas procesu, tos var atrast visur 
gan mūsu dzīves vietā, gan ikdienas dzīvē, nodrošinot labklājību, veiktspēju un drošību, vienlaikus risinot 
ilgtspējīgas būvniecības, resursu efektivitātes un klimata pārmaiņu apkarošanas problēmas. 
Šo atbildīgās izaugsmes stratēģiju vada "Saint-Gobain" mērķis “MAKING THE WORLD A BETTER 
HOME” (no angļu valodas – PADARĪT PASAULI PAR LABĀKU MĀJU), kas atbilst visu sieviešu un vīriešu 
ambīcijām, grupas ietvaros, lai katru dienu mēs rīkotos un paradītu pasauli par skaistāku un ilgtspējīgāku 
vietu, kur gribas dzīvot.

2020. gadā pārdošanas rādītāji sasniedz €38.1 miljards eiro.
Pārstāvēts vairāk nekā 70 valstīs, ar vairāk nekā 167 000 darbiniekiem.
Apņēmušies panākt oglekļa neitralitāti līdz 2050. gadam

Lai skatītos vairāk informācijas par Saint-Gobain,
apmeklējiet www.saint-gobain.lv

Mediju kontakti:
Madara Maklere-Geduševa +371 26112074

http://www.saint-gobain.com/



