Nieważne jak na to spojrzeć,
my zawsze znajdziemy rozwiązanie.

Grupa ante
Esencja drewna

Bromskirchen

Rottleberode

Firma

Firma założona w 1927 r. przez Josefa Ante w Winterberg-Züschen, która obecnie jest kierowana przez trzecie
i czwarte pokolenie rodziny. Zatrudniająca ponad 750
pracowników grupa ante w swoich czterech zakładach
w Niemczech i Polsce wytwarza nowoczesne produkty
drewniane, które znajdują zbyt na całym świecie.
Oferta firmy obejmuje tarcicę, lite drewno konstrukcyjne
(KVH®), drewno klejone warstwowo (BSH), konstrukcje
drewniane oraz produkty do domu i ogrodu, jak np. meble,
wyposażenie placów zabaw, ogrodzenia i płoty ekranowe.
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Kozuchów, Polen

Produkcja peletu HD® z wiórów ze strugania i trocin
uzupełnia łańcuch wartości. Tym samym ante przetwarza
niemal 100% zrównoważonego surowca, jakim jest drewno.
Silnie zmotywowany personel oraz nowoczesny park
maszynowy gwarantują utrzymanie wysokich standardów
jakości ante. Dzięki licznym, międzynarodowym certyfikatom jak np. PEFC, DIN Plus, CE itd., ante spełnia aktualne wymagania rynku.
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Czynnik wyróżniający – zakup drewna okrągłego

Zakup i odbiór drewna w miejscu składowania w lesie

Wszystkie rodzime gatunki drzew iglastych

Tradycja na najnowocześniejszym
poziomie

Od świerku poprzez sosnę i modrzew, aż do daglezji i jodły
Powstały ponad 80 lat temu tartak z miejscowości
Winterberg stał się w pełni zintegrowanym
przedsiębiorstwem drzewnym.
Wszystkie rodzime gatunki drzew iglastych są przetwarzane w nowoczesne produkty drewniane. Dzięki
krótkim drogom decyzyjnym oraz wewnętrznemu
działowi rozwoju nasza rodzinna firma jest w stanie

Standardowo wycina się świerki, sosny i modrzewie.
Daglezja i jodła, które przed kilkoma laty stanowiły
jeszcze rzadkość, są coraz częściej przetwarzane w
naszych zakładach.

Wszystkie klasy jakości

Centrala logistyczna naszej firmy ma do dyspozycji najnowocześniejsze
rozwiązania informatyczne. Owocem naszej współpracy z renomowanym Instytutem Fraunhofera w ramach projektów pilotażowych
poświęconych transmisji danych i logistyce drewna są korzyści dla
sprzedających związane z szybkim i gwarantującym bezpieczeństwo
procesu wywozem drewna.

Od B poprzez C do D – zapewniamy
optymalne wykorzystanie surowca

Samodzielne pozyskiwanie drewna

Firma ante może poddawać obróbce wszystkie
rodzaje drewna we wszystkich klasach jakości, oraz
wytwarzać produkty końcowe zoptymalizowane pod
kątem poszczególnych klas jakości okrąglaków. Kluczowe znaczenie ma tutaj różnorodność produktów
oraz ich sprzedaż na całym świecie.
Tym samym ante przetwarza niemal 100% nabywanego drewna z drzew iglastych.

Wszystkie wymiary
Zarówno długie, jak i krótkie; grube i
cienkie
Nie chodzi o samą obróbkę wszystkich rodzimych
gatunków drewna iglastego we wszystkich klasach
jakości; ante posiada również linie do przetwarzania
drewna krótkiego, długiego i ogrodzeniowego. W
zakładzie w Somplar na specjalnie zwymiarowanej
linii do drewna grubego tniemy pnie o średnicy do
jednego metra. Dzięki temu możliwa jest obróbka
każdego rodzaju pozyskanego drewna.
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produkować nowoczesne produkty ze wszystkich
pozyskanych gatunków drewna.

W firmie ante ta forma zakupu drewna odbywa się we współpracy
z właścicielami terenów leśnych, nadleśnictwami i leśnikami. Nasi
pracownicy działający w terenie szybko zjawiają się na miejscu i
pozostają w ścisłym kontakcie ze sprzedawcami i firmami przewozowymi.

Współpraca z nami – z korzyścią dla Państwa
ante nabywa drewno od właścicieli lasów samodzielnie je pozyskując.
Nasi przeszkoleni w zagadnieniach gospodarki leśnej
pracownicy przejmują wszystkie zadania związane
z wycinką drzew, począwszy od pozyskiwania, poprzez zrywkę a na wywozie drewna skończywszy.
Dużą wagę przywiązujemy przy tym do realizacji
tych zadań w sposób minimalizujący niszczenie gleby
i zasobów leśnych – niezależnie od tego, czy drewno
ma być pozyskiwane w sposób mechaniczny lub też
z wykorzystaniem ręcznych narzędzi elektrycznych.
Współpraca rozpoczyna się od oględzin drzew, w oparciu o które zostaje opracowana koncepcja wycinki

dostosowana indywidualnie do rodzaju lasu. Na potrzeby pozyskiwania surowca ściśle współpracujemy
z lokalnymi firmami zajmującymi się wycinką i
transportem drewna. Gwarantuje to niezawodną i
odpowiedzialną realizację działań związanych z
pozyskiwaniem drewna.
Firmy zajmujące się wycinką są instruowane, aby
wycinka odbywała się w sposób optymalizujący
wartość surowca.
Pozyskane drewno, które nie nadaje się do cięcia
sprzedajemy po cenach rynkowych między innymi firmom działającym w branży celulozowo-papierniczej
oraz zajmującym się produkcją płyt wiórowych.
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Nasze produkty
KVH® (lite drewno konstrukcyjne)

Tarcica

Grupa ante wytwarza KVH® (lite drewno konstrukcyjne) ze świerku, sosny i daglezji z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii. Dzięki swojej zdefiniowanej jakości i stabilności wymiarowej
drewno KVH® stało się nieodzownym materiałem
stosowanym w nowoczesnym budownictwie drewnianym. Nadaje się ono do wszystkich zastosowań
w tej branży. Dzięki naszym wykorzystującym zdalne przesyłanie danych metodom produkcji i magazynowania możliwa jest również bardzo szybka
dostępność zamówionego towaru.

Tarcica jest produktem bazowym, powstającym podczas obróbki drewna okrągłego w tartaku. Oferuje
ona wiele możliwości zastosowania, zarówno jako
produkt świeży, suszony, strugany, czy też jako
surowiec KVH® lub lamele BSH – z każdej
kłody drewna okrągłego ante potrafi
wytworzyć odpowiedni produkt.
Asortyment tarcic
• Łaty
• Łaty dachowe CE
• Kantówka
• Dyle
• Deski pióro-wpust
• Deski
• Kantówka opakowaniowa

Konstrukcje drewniane
Centrum konstrukcji drewnianych oferuje indywidualną obróbkę konstrukcji drewnianych zgodnie z życzeniami
i wyobrażeniami architektów i projektantów. Oferujemy zgodny ze standardami jakości, opłacalny i terminowy
pakiet, w skład którego wchodzą różne usługi serwisowe.
Jesteśmy idealnym partnerem dla
nowoczesnego i wydajnego budownictwa
drewnianego.

Drewno klejone warstwowo (BSH)
BSH (drewno klejone warstwowo ) to uszlachetniony
przemysłowo produkt, który składa się z co najmniej trzech lameli świerkowych klejonych równolegle
do włókien. BSH charakteryzuje się między innymi nadzwyczajną stabilnością kształtu, niewielką
podatnością na powstawanie rys, zwiększoną
nośnością w porównaniu z typowym drewnem konstrukcyjnym oraz wysoką odpornością na działanie
ognia. Dzięki tym pozytywnym własnościom drewno
klejone warstwowo już od 20 lat należy do oferty
produktowej firmy ante.
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Nasze produkty
Dom i ogród

HD®-Pellets - naturalne ogrzewanie

Produkty z drewna ogrodowego na każdą porę roku - w taki sposób można opisać ofertę ante dla domu i
ogrodu. Kompleksowy i wszechstronny asortyment umożliwia projektowanie rozwiązań do użytku na wolnym
powietrzu.

Wytwarzany przez ante pelet w jakości HD to najlepszy pelet drewniany z rodzimych,
certyfikowanych trocin. Surowcem do produkcji peletu drewnianego są jasne trociny
powstające podczas wytwarzania produktów drewnianych ante. Pozbawione kory wióry
są bezpośrednio przetwarzane w wysokiej jakości pelet HD® z pominięciem transportu
wewnętrznego i składowane lokalnie w magazynach buforowych. Pelet HD® cechuje się
większą wydajnością i wytrzymałością niż zwykły pelet drewniany.

Od zestawów wypoczynkowych pozwalających na relaks, poprzez wyposażenie placów zabaw i zestawy
zabawowe dla dzieci, akcesoria dla pasjonatów ogrodnictwa aż do carportów – z uwzględnieniem wartości
użytkowej, ante Haus und Garten zawsze oferuje odpowiednie rozwiązania!

• Minimalna zawartość krótkich fragmentów, odłamków i pyłu
• Wydajne spalanie
• Zredukowany poziom emisji		
• Maksymalna wydajność grzewcza
Reg. nr. 7 A 006

ID-Nr.: DE 008

PEFC/04-32-0046

info@ ante-pellets.de • www.ante-pellets.de

ante neo
Proste kształty, czyste linie – z charakterem, a
jednocześnie nienachalne. Unikalna kolekcja
spełniająca najwyższe wymagania pod względem
jakości i designu. Kolekcja ante neo obejmuje zestawy wypoczynkowe, regały i elementy dekoracyjne. Harmonijnie dobrany asortyment, który spełnia
wysokie standardy.

info@ante-neo.de ∙ www.ante-neo.de
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Projektowanie produktów – ludzie i idee

Produkcja

W dzisiejszych czasach stres i pośpiech są stałym
elementem nie tylko działalności biznesowej, lecz
również powszedniego dnia. Wysokie tempo życia i
związane z nim stale skracające się cykle życia produktów wymagają nowych rozwiązań i innowacji.

ante to w pełni zintegrowane przedsiębiorstwo
działające w branży drzewnej, które dzięki swojej
nowoczesnej technologii oraz możliwościom dalszej
obróbki oferuje nie tylko produkty standardowe, lecz

Wspólnie ze swoimi silnymi partnerami firma ante reaguje na popyt na produkty o atrakcyjnym wyglądzie,

które odpowiadają wymaganiom rynku. Wraz z klientami będziemy wspólnie wykorzystywać wszystkie
aspekty potencjału rozwojowego oraz unikalnych
możliwości architektonicznych, ekonomicznych i ekologicznych nowoczesnego budownictwa drzewnego
– tak brzmi nasza maksyma na przyszłość.

również realizuje zamówienia specjalne. Dzięki licznym, międzynarodowym certyfikatom jak np. PEFC,
DIN , CE itd. ante spełnia aktualne wymagania rynku.

ante  -  Produktentwiklung
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Logistyka – na całym świecie jak u siebie
Dzięki praktycznemu składowaniu i perfekcyjnej logistyce, które gwarantują nam stałą możliwość dostaw
we wszystkich sektorach, jesteśmy przygotowani na
coraz silniejszą globalizację rynku drewna.

• Dostawa produktów ante na całym świecie
• Centra logistyczne we wszystkich zakładach
• Dostawy w rytmie cyklicznym
• Dla określonych produktów dostawa
bezpośrednia loco „krawężnik“

Zachowanie tradycji – wykorzystywanie szans
Naszym najlepszym kapitałem są zaangażowani
pracownicy oraz silnie zmotywowany zespół kierowniczy. DUCH ZESPOŁOWY jest dla nas bardzo istotny. Dotyczy to zarówno działów handlowych, jak i
obszarów związanych z produkcją.
Innowacyjne zespoły o płaskich hierarchiach
działające w poszczególnych działach firmy
są zarządzane w nowoczesny sposób.
Przywiązujemy dużą wagę do tego,
aby na wszystkich szczeblach
zapewniać
racjonalną
organizację, wydajną
komunikację
oraz
atrakcyjną
atmosferę
pracy.
Regularne
szkolenia,
seminaria i warsztaty
przyczyniają się do
stałego osiągania najlepszych wyników.
Każdy pracownik może
mieć poczucie bycia cennym członkiem nowoczesnego przedsiębiorstwa,
które cieszy się w branży
doskonałą renomą i
stale dąży do osiągnięcia jak
najlepszych wyników.

Kształcenie zawodowe w grupie ante
• Wysoki poziom
• Nowoczesna baza techniczna
• Kompleksowe przekazywanie treści dydaktycznych
• Wsparcie osób uczących się i osób pracujących w
przygotowaniach do egzaminów
• Dobre szanse zatrudnienia po pomyślnym
zakończeniu kształcenia
• Od ponad 25 lat firma ante jest zaangażowana w
kształcenie zawodowe
• Doskonałe widoki na przyszłość dla nauczanych
zawodów, a także możliwości dokształcania
• Możliwość odbywania praktyk uczniowskich /staży
również w okresie wakacyjnym
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ante – środowisko i certyfikaty
Firma ante z powagą traktuje ekologiczny i
zrównoważony rozwój oraz ochronę środowiska
i klimatu. Nasze procesy produkcyjne bazują
na okrąglakach iglastych pozyskiwanych przez
właścicieli lasów w zrównoważony sposób i są
konsekwentnie realizowane z wykorzystaniem metod

przyjaznych dla środowiska.
Ściśle przestrzegamy przepisów i regulacji prawnych.
Nasz certyfikowany system zarządzania energią i
środowiskiem spełnia międzynarodowe normy ISO.
Dodatkowo podejmujemy działania o charakterze
dobrowolnym.

Drewniane materiały budowlane – wkład w ochronę
środowiska
Nowoczesne drewniane materiały budowlane takie
jak BSH i KVH® bardzo dobrze zastępują materiały,
w skład których wchodzi stal i beton.
Wznoszenie konstrukcji betonowych wymaga
pięciokrotnie więcej energii niż ma to miejsce w
przypadku konstrukcji nośnych z drewna. Zastosowanie stali (budowa hal produkcyjnych) oznacza
dziewięciokrotny, a aluminium (produkcja okien,
wyposażenie budynków) aż pięćdziesięciokrotny
wzrost zużycia energii, w porównaniu z produktami
drewnianymi.
Gospodarka leśna i drzewna to jedyna gałąź gospo-

darki, która generuje surowce a przy tym:
•	w 100 % uszlachetnia surowiec, jakim jest
drewno
•	produkuje bez obciążania środowiska
naturalnego odczuwalnego dla personelu i
ludności
• nie powoduje degradacji ekologicznej i
długotrwałych skutków
•	jako jedna z niewielu branż realizuje niepodważalny cel polegający na
zrównoważonym zarządzaniu wspierającym
generowanie wartości zasobem, jakim jest las

Produkcja
Drewno jest doskonałym surowcem o uniwersalnym
zastosowaniu. Nadaje się do recyklingu materiałów i
odzysku energii, a także ulega rozkładowi w sposób
neutralny pod względem emisji CO2. Z tego powodu w ante nie ma żadnych odpadów.
Odpady tartaczne powstające podczas wytwarzania produktów ante, podlegają pełnemu wykorzys-
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taniu.
Wióry i trociny są prasowane dając w rezultacie pelet HD® o dużej wartości energetycznej.
Z kory i okrawków drewna elektrownie na biomasę
wytwarzają ekologiczną energię elektryczną w
wyjątkowo wydajnym procesie kogeneracyjnym.
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Esencja drewna

ante-Gruppe
Im Inkerfeld 1
59969 Bromskirchen-Somplar
Germany
Tel.: +49 2984/308-0 • Fax: +49 2984/8977
info@ante-holz.de
www.ante-holz.de
Stan na kwiecień 2015. Publikacja (również fragmentów) dozwolona tylko za wcześniejszą pisemną zgodą. Zastrzegamy możliwość zmiany w ofercie. Możliwe wystąpienie błędów w druku.
Różnice w kolorach mogą być wynikiem zastosowanych technologii drukarskich. ante Copyright 2015. Obowiązują nasze ogólne warunki świadczenia usług dostępne na stronie www.ante-holz.de.

