


Recticel Insulation kuulub börsil noteeritud kontserni 

Recticel Group, 

mis on polüuretaanilahenduste 

valdkonnas Euroopa turuliider. 

Recticeli kontsernil on 

28 maailma riigis 

umbkaudu 8400 töötajat. 

Teenindatakse mitmesuguseid 

turge, eeskätt Euroopas, mille arvele läheb 

93% ettevõtte netokäibest. Kontsern tegutseb 

ka Ameerika Ühendriikides ja Aasias. 
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RECTICEL: POLÜURETAANI-
ASJATUNDJATE TEADMISTE-
LE TUGINEVAD UUENDUSED

Recticeli kontserni põhipädevus kuulub keemia valdkonda. Sellele tuginedes muundatakse 

polüuretaan elastseks või jäigaks polüuretaanvahuks või elastomeerideks, et luua 

lisaväärtusega lahendused, mis täidaksid klientide praeguseid ja tulevasi vajadusi.  

Ehkki polüuretaani muundamine pole ettevõtte ainus tehnoloogia, on see Recticeli  

vastus neile turuvajadustele.

Oma uuenduslike lahendustega soovib Recticel muuta kõigi igapäevaelu tunduvalt 

mugavamaks. Ettevõte on võtnud südameasjaks leida vastutustundlik vastus meie aja 

mitmesugustele keerulistele ülesannetele ning luua Recticeli ja ühiskonna jaoks ühiseid 

hüvesid. Kontserni eesmärgiks on tõhus, kestlik ja tasakaalustatud lisaväärtuse loomine  

ning pideva kasumliku kasvu saavutamine kõigi oma klientide ja aktsionäride jaoks.

ÄRIVALDKONNAD

Recticeli kontserni peamine tootevalik koondub nelja kasutusvaldkonna ümber:  

elastsed vahud, isolatsioon, magamisvarustus ja autotooted.

Elastsete vahtude ärivaldkonnas töötatakse välja ja toodetakse mitmesuguseid 

lahendusi, mille omaduste hulka kuuluvad näiteks summutamine, tihendamine, 

filtreerimine, kandmine, kaitse, toestamine ja mugavuse lisamine.

Isolatsiooni ärivaldkond pakub ülikvaliteetseid soojus- ja heliisolatsioonitooteid,  

mida kasutatakse vahetult hoonete ehitamisel ja renoveerimisel.

Magamismaterjali äriüksus turustab kasutusvalmis madratseid, voodipõhju ja 

madratsivedrusid.

Autotoodete äriüksus, mis tegeleb autosalongi toodete ja istmelahendustega 

(ühisettevõtte kaudu), keskendub uuenduslikkusele, tehnilisele arengule ja 

suurepärasele klienditeenindusele.



KUTSUMUS

Recticeli kontsern püüab alati ära kasutada oma väljapaistvaid teadmisi polümeeride, eriti 

polüuretaani valdkonnas. Tänu sellele saame klientidele pakkuda konkurentsivõimelisi,  

suure lisaväärtusega lahendusi. 

TULEVIKUPILT

Recticeli kontsern soovib saada kõigil oma põhiturgudel maailma juhtivaks suure 

lisaväärtusega lahenduste pakkujaks, reageerides üleilmsetele suundumustele  

nagu keskkonnakaitse, elanikkonna vananemine ja kasv, energia säästmine ja  

veevarude majandamine.

RECTICELI KONTSERNI AJALUGU 

1778 Jan-Frans Cooppal rajab Belgias Wetterenis püssirohuveski

1847 Cooppal saab kuningliku varustaja tiitli (Poudrerie Royal Cooppal)

1898 Eetrilahuse tootmine lõhkeainete tegemiseks

1952 Polüuretaanvahu (PU-vahu) tootmise ja turustamise litsents 

1957 Elastse polüuretaanvahu tootmine

1964 Jäiga polüuretaanvahu tootmine

1967 Kogu polüuretaaniga seotud tegevus Recticeli nime all

1970 Uue tehase ja kontserni rahvusvahelise arenduskeskuse ehitamine Belgias Wetterenis

1998 Recticel saab Société Générale de Belgique’ist sõltumatuks
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RECTICEL INSULATION: 
PARTNER, KES TEEB  
ELU MUGAVAKS

Recticel Insulation on usaldusväärne ja kogenud ehitustööstuse partner, kellel on kuuekümne 

aasta jagu kogemusi. Pakume üliheade toimivusnäitajatega heli- ja soojusisolatsioonilahendusi 

nii elumajadele kui ka mitte-eluhoonetele. Meie toodete ja teenuste väljatöötamisel on seatud 

eesmärgiks rahuldada hoone asukate vajadus mugavuse ning suurema energiatõhususe järele.

Recticel Insulation, millel on Euroopas seitse tipptasemel tootmiskohta, on pühendunud 

uute ja tõhusate lahenduste väljatöötamisele, kasutades seejuures ära oma kogemusi, 

asjatundlikkust ning kirglikku huvi polüuretaani vastu. Ettevõttel on tohutult lai tootevalik, 

mis sobib viilkatuste, lamekatuste, kalletega katusekattesüsteemide, pööninguruumide, 

tuulekastide, välisseinte, täidisseinte, siseseinte, põrandate, keldrite ja paljude tööstusega 

seotud kasutusalade jaoks.
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MEIE TOOTMISKOHAD

1.     Wevelgem (BE)

2.     Bourges (FR)

3.     Angers (FR)

4.     Mäntsälä (FI)

5.     Stoke-on-Trent (UK)

6.     Burntwood (Gradient) (UK)

7.     Šoštanj (SL)
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MEIE TOOTED: LISAVÄÄRTUS IGAS KASUTUSVALDKONNAS

I PIR-SOOJUSISOLATSIOON

Katuse isolatsioonitööd  

Recticel Insulation pakub laia isolatsioonilahenduste valikut nii viil- kui ka lamekatuste kasutamisel.

Viilkatuste isolatsioonimaterjal

See isolatsioonimaterjal sobib mitmesugustesse kasutuskohtadesse, nii uusehitiste 
kui ka renoveerimis- ja ümberehitusprojektide jaoks. Isolatsiooniplaadid saab 
vastavalt vajadusele hõlpsalt paigaldada kas konstruktsiooni peale või  
katusekatte alusmaterjalile pärlinite vahele.

Lamekatuste isolatsioonimaterjal

See isolatsioonimaterjal sobib mitmesugustesse kasutuskohtadesse:  
betoon-, puit- ja teraskonstruktsiooni peale, mehaanilise kinnitusega,  
liimitud ja gravitatsioon-katusesüsteemile.

Seinte isolatsioonitööd

Recticel Insulation pakub erilahendusi monoliitseinte, sõrestikseinte ja ilmastikukindlate seinte, 

välisseinte ja elementseinte jaoks ning isolatsiooniga kipsplaati siseseinte isolatsioonitöödeks.

Täidisseinte isolatsioonimaterjal

See isolatsioonimaterjal on ette nähtud uusehitiste ja renoveerimisprojektide 
täidisseintega konstruktsioonidele. Sulundliidete süsteem tagab tõhusa ja 
tervikliku isolatsioonikesta.

Välisseinte isolatsioonimaterjal

Meie välisseinte isolatsioonimaterjalid on välja töötatud spetsiaalselt 
uusehitiste ja renoveerimisprojektide tarbeks. Välisseina isolatsioon ümbritseb 
kodu tõhusa ja tervikliku isolatsioonikestaga ning võimaldab kombineerimist 
mitmesuguste fassaadiviimistlusmaterjalidega.

Elementseinte isolatsioonimaterjal

See isolatsioonimaterjal on ette nähtud betoonist seinaelementide 
isolatsioonitöödeks.

Siseseinte isolatsioonimaterjal

See isolatsioonimaterjal on mõeldud siseseintele ning sobib nii uue isolatsiooni 
paigaldamiseks kui ka vana isolatsiooni uuega asendamiseks kohtades, kus 
on oluline esteetiline välisilme ja ruumikasutus. Siia kuuluvad muuhulgas 
kultuuripärandi hulka arvatud hooned ja linnaehitusprojektid.
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MEIE KÄSITUS:   
KIRGLIK MUGAVUSIHA 

Recticel Insulationi eesmärk on saavutada 

ehitusspetsialistide ja nende klientide 

jaoks suurim mugavus usaldusväärse 

partnerluse, ülihea teeninduse ja 

võrreldamatu asjatundlikkuse kaudu. 

Oleme võtnud südameasjaks täita 

energiatõhusate hoonete nõudlus, 

pakkudes ehitusturule üliheade 

toimivusnäitajatega isolatsioonimaterjale, 

kus iga kasutusala jaoks on mõeldud 

konkreetne isolatsioonitoode.

Sauna isolatsioonitööd  

See isolatsioonimaterjal sobib sauna siseseintele.

I HELIISOLATSIOON 

Peale soojusisolatsioonitoodete pakub Recticel Insulation ka heliisolatsiooni, 
et hoone asukatel oleks võimalikult mugav. See isolatsioon on mõeldud 
vähendama müra kahe kõrvuti paikneva eluruumi vahel ja tuleb paigaldamiseks 
vaheseinale kleepida.
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Põranda isolatsioonitööd  

Recticel Insulation pakub põranda isolatsioonimaterjale paigaldamiseks 

kõvale pinnale, suure käidavusega ja pööningupõrandatele. Isolatsiooni saab 

paigaldada põranda tasanduskihi peale või alla.



KESTLIKKUS: PÜHENDUMI-
NE IGAL TASANDIL

KESTLIKKUS RECTICELI STRATEEGIA JA ETTEVÕTTE 
VÄÄRTUSTE OSANA
2016. aastal sõnastas Recticel põhjalikult ümber oma põhiväärtused, et meie organisatsioon 

saaks oma tegevuses ja suhtumistes täielikult joonduda ettevõttesiseste ja -väliste 

huvirühmade järgi. Praegu võib kontserni põhiväärtused võtta kokku järgmiselt.

Recticeli kontserni kestlikkusstrateegia töötati välja selleks, et reageerida põhilistele 

ülesannetele, näiteks energia säästmine, CO2-heite vähendamine ning elanikkonna vananemise 

ja kasvuga seonduv. Ühtlasi on kestlikkus kontsernile loomuomane. Seda näitavad ettevõtte 

põhiväärtused, millest üks on „Me tegutseme lugupidavalt ja ausalt“. Recticel Insulation järgib 

seda väärtust, näidates üles lugupidamist kogu ühiskonna, eriti oma töötajate, partnerite, 

planeedi ja õigusruumi vastu. Ootame, et meie põhiväärtusi rakendaksid peale meie 

kaastöötajate ka meie partnerid.

POLÜURETAAN: KESTLIK ISOLATSIOONIMATERJAL

Recticel Insulationi tooted toovad märkimisväärset keskkonnakasu. Tõhus isolatsioon 

tähendab, et kütmiseks ja jahutamiseks vajatakse vähem energiat. Tänu sellele vähenevad 

CO2 heitkogused, mis tähendab, et meie isolatsioonitooted annavad olulise panuse 

globaalse soojenemise vastasesse võitlusesse.

Teine oluline keskkonnaeelis on meie toodete vastupidavus. Polüuretaanist 

isolatsiooniplaatide kasutusiga on 50 aastat. Nende isolatsiooninäitajad jäävad muutumatuks 

kogu toote kasutusea vältel, mis teeb sellest materjalist väga kestliku lahenduse.



KESKKONNASERTIFIKAADID

 

I BREEAM-I PUNKTID

BREEAM on Euroopas kõige laialdasemalt kasutatav hoonete hindamise ja sertifitseerimise 

meetod. See toetab ehitajaid, arhitekte, töövõtjaid ja muid huvirühmi säästvate  

ehitustavade juurutamisel.

I TOOTE KESKKONNADEKLARATSIOON (EPD)

Toote keskkonnadeklaratsioonis võetakse kokku olelusringi hindamise tulemused.  

See dokument väljendab toote keskkonnamõju arvudes, mis on jaotatud mitmesugustesse 

mõjukategooriatesse. See pole mõeldud kasutamiseks toodete võrdlemisel, kuid võimaldab 

välja arvutada hoone üldise keskkonnamõju.
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MEIE UUED TOOTED: AJENDATUD KESTLIKUST UUENDAMISEST

Kestlik uuendamine on üks Recticeli uurimis- ja arendustegevuse peamisi tõukejõude. See on 

otsustav tegur kogu meie tegevuses. Recticeli kontsernis on otsustatud pidevalt vähendada 

ettevõtte tegevuse negatiivset mõju ja seega optimeerida Recticeli positiivset mõju kogu 

väärtusahela ulatuses. See saavutatakse tänu kogu kontserni uuendustegevust juhtiva ja 

ettevõtte kestlikkuskava algatanud kestliku uuenduse osakonna tööle.

Tänu sellele on välja töötatud „väikese lambdaga“ isolatsioonimaterjalid (lambda väärtust 

on vähendatud 22lt 19le). Xentro® on saavutanud paremad isolatsiooninäitajad. Selle toote 

soojusjuhtivustegur (ƛ väärtus) on 13% väiksem kui turul pakutaval võrdlustootel.

MEIE CO2-JALAJÄLJE VÄHENDAMINE

Pingutame pidevalt selle nimel, et meie CO2-jalajälg oleks võimalikult väike, ühtaegu 

vähendades oma tegevuse negatiivset ja suurendades oma toodete positiivset mõju.  

Meie hinnangul hoidsid meie isolatsioonilahendused 2017. aastal ära 30 korda rohkem CO2 

heitmeid kui oli kogu meie väärtusahela tekitatud CO2 heitkogus. 

Püüame ka vähendada oma tehaste energiatarvet. Enamik meie tehastest on sertifitseeritud 

ISO 14001 keskkonnakaitse standardite järgi. 

Uute tehaste rajamisel ja käikulaskmisel valime võimaluse korral rohelised energiaallikad, et 

vähendada oma CO2-jalajälge. 

JÄÄTMEKÄITLUS JA RINGLUSSEVÕTT

Otsime uusi viise, et vältida jäätmete tekkimist tootmisprotsessis, ning ka tootmisjäätmete 

ja olelusringi lõppfaasi jõudnud toodete taaskasutamise või ringlussevõtu võimalusi. Samuti 

püüame kasutada võimalikult vähe taastumatuid loodusvarasid.



Soovime suurepäraste lahenduste ja 

teenustega pakkuda sisemist heaolutunnet 

nii iseendale kui ka tulevastele põlvedele.



www.recticelinsulation.com
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http://www.recticelinsulation.com

