


Recticel Insulation ir daļa no 

biržā kotētās Recticel Group 

uzņēmumu grupas, kas ir viens no vadošajiem 

poliuretāna risinājumu piegādātājiem Eiropā. 

Recticel Group nodarbina 

aptuveni 8400 cilvēkus 

28 pasaules valstīs. 

Tā darbojas dažādos tirgos, 

pārsvarā Eiropā, kas veido aptuveni 

93% no grupas neto apgrozījuma. 

Grupa aktīvi darbojas arī ASV un Āzijā. 
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RECTICEL: POLIURETĀNA 
KOMPETENCES VIRZĪTAS 
INOVĀCIJAS

Recticel Group pamata kompetence ir poliuretāna ķīmisko vielu pārveidošana elastīgās 

putās, cietajās putās un elastomēros, radot risinājumus ar pievienoto vērtību, kas atbilst 

mūsdienu un nākotnes klientu prasībām. Poliuretāna pārveidošana ir Recticel atbilde uz  

šīm tirgus vajadzībām, bet tā nav uzņēmuma vienīgā tehnoloģija.

Recticel vēlas radīt jūtamu atšķirību ikviena cilvēka ikdienas komfortā, izmantojot inovatīvus 

risinājumus. Uzņēmuma apņemšanās ir rast atbildīgus risinājumus dažādiem mūsdienu 

izaicinājumiem un radīt kopīgu labumu Recticel un sabiedrībai kopumā. Grupa efektīvā, 

ilgtspējīgā un līdzsvarotā veidā vēlas radīt papildu vērtību un panākt stabilu, ienesīgu 

izaugsmi visiem tās klientiem un akcionāriem.

DARBĪBAS JOMAS

Recticel Group pamata portfelis sastāv no četrām pielietojuma nozarēm. Tās ir:  

elastīgās putas, izolācija, gultas un autobūve.

Elastīgo putu joma ir saistīta ar plaša risinājumu un piederumu klāsta, piemēram, 
trokšņa slāpēšanas, blīvēšanas, filtrēšanas, pārnēsāšanas, aizsardzības, atbalsta un 
komforta risinājumu, izstrādi un ražošanu.

Izolācijas joma piedāvā augstas kvalitātes siltuma un skaņas izolācijas produktus,  
kas tiek izmantoti jaunos būvprojektos un ēku renovācijā.

Gultu struktūrvienība piedāvā gala lietotājiem piemērotus matračus, gultu karkasus un 
atsperu blokus.

Autobūves jomā ietilpst salona apdare un sēdekļu risinājumi (kopuzņēmuma ietvaros),  
un tās uzmanība tiek veltīta inovācijām, tehniskajai attīstībai un izcilai klientu apkalpošanai.



MISIJA

Recticel Group mērķis vienmēr ir izmantot izcilo pieredzi polimēru, it īpaši poliuretāna, jomā. 

Tā piedāvā klientiem konkurētspējīgus risinājumus ar augstu pievienoto vērtību. 

VĪZIJA

Recticel Group mērķis ir būt par pasaulē vadošo augstas pievienotās vērtības risinājumu 

piegādātāju visos grupas pamata tirgos, reaģējot uz būtiskākajām pasaules tendencēm, 

piemēram, vides aizsardzību, sabiedrības novecošanu un iedzīvotāju skaita pieaugumu, 

saudzīgu enerģijas un ūdens izmantošanu.

RECTICEL GROUP VĒSTURE 

1778 Žans-Frans Kopals (Jan-Frans Cooppal) Veterenā, Beļģijā atklāj šaujampulvera rūpnīcu

1847 Kopals kļūst par piegādātāju karaļnamam (Poudrerie Royal Cooppal)

1898 Ētera šķīdinātāja ražošana sprāgstvielām

1952 Iegūta licence poliuretāna (PU) putu ražošanai un piedāvāšanai tirgū 

1957 Elastīgo poliuretāna putu ražošana

1964 Cieto poliuretāna putu ražošana

1967 Visi poliuretāna procesi notiek zem Recticel nosaukuma

1970 Uzbūvēta jauna rūpnīca un Grupas starptautiskās attīstības centrs Veterenā, Beļģijā

1998 Recticel atdalās no Société Générale de Belgique
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RECTICEL INSULATION: 
PARTNERI KOMFORTĀ

Recticel Insulation ir uzticams un pieredzējis būvniecības nozares partneris ar sešdesmit 

gadu pieredzi. Mēs piedāvājam augstas efektivitātes skaņas un siltuma izolācijas risinājumus 

gan dzīvojamajām, gan nedzīvojamajām ēkām. Mūsu produkti un pakalpojumi ir izstrādāti, 

domājot par iemītnieku komforta un augstas energoefektivitātes prasībām.

Ar septiņām augsta līmeņa rūpnīcām Eiropā Recticel Insulation mērķis ir izstrādāt jaunus un 

efektīvus risinājumus, liekot lietā savu pieredzi, zināšanas un entuziasmu poliuretāna jomā. 

Uzņēmums piedāvā plašu produktu klāstu, kas ir piemērots slīpajiem jumtiem, lēzenajiem 

jumtiem, konusveida jumtiem, bēniņiem, griestiem, piekaramajiem griestiem, ārsienām, 

dobajām sienām, iekšējām sienām, grīdām, pagrabiem un daudzām rūpnieciskām vajadzībām.
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MŪSU RAŽOTNES
1) Vevelgema (Beļģija)

2) Burža (Francija)

3) Anžē (Francija)

4) Mantsala (Somija)

5) Stoka pie Trentas (Lielbritānija)

6) Bērntvuda (Gradient) (Lielbritānija)

7) Šoštanja (Slovēnija)
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MŪSU PRODUKTI: PIEVIENOTĀ VĒRTĪBĀ VISĀM VAJADZĪBĀM

I PIR SILTUMIZOLĀCIJA

Jumta izolācija  

Recticel Insulation erbjuder en mängd olika isoleringslösningar för både sadeltak och platta tak.

Izolācija slīpajiem jumtiem
Šī izolācija ir paredzēta dažādām vajadzībām, ieskaitot jaunbūves, renovācijas 
un pārbūves projektus. Izolācijas paneļus atkarībā no prasībām var viegli 
uzstādīt uz konstrukcijas vai pie jumta seguma starp garensijām.

Izolācija lēzenajiem jumtiem
Šis izolācijas veids ir paredzēts dažādām vajadzībām: betonam, koka vai 
tērauda konstrukcijām, ar slīpumu vai bez tā, mehāniski stiprināto, līmēto vai 
iekārto jumtu sistēmās.

Sienu izolācija    

Recticel Insulation piedāvā specifiskus risinājumus vienlaidu sienām, karkasa sienām, 

ventilējamajām fasādēm, ārsienām, saliekamajām sienām un ārsienu izolācijas ģipškartonam.

Dobo sienu izolācija
Šis izolācijas veids ir paredzēts dobo sienu konstrukciju izolācijai jaunbūvju 
un renovācijas projektos. Gropes un ierievja savienojuma sistēma nodrošina 
efektīvu un uzticamu izolācijas apvalku.

Ārsienu izolācija
Mūsu ārsienu izolācijas produkti ir īpaši izstrādāti jaunbūvju un renovācijas 
projektiem. Ārsienu izolācija nodrošina ēkai efektīvu, uzticamu izolācijas 
apvalku, ko var kombinēt ar visdažādākajiem fasādes apdares veidiem.

Saliekamo sienu izolācija
Šis izolācijas veids ir paredzēts saliekamo betona sienu konstrukciju izolācijai.

Iekšējo sienu izolācija
Šis izolācijas veids ir paredzēts iekšējo sienu izolācijai vai atkārtotai izolācijai, 
kur svarīga nozīme ir estētikai un vietas izmantošanai. Piemēri ir vēsturiskā vai 
kultūras mantojuma objekti un pilsētvides projekti.



7

MŪSU PIEEJA:  
KOMFORTS SVARĪGĀKS 
PAR VISU 

Recticel Insulation mērķis ir nodrošināt 

visaugstāko komforta līmeni būvniecības 

speciālistiem un to klientiem, uzturot 

stabilas partnerattiecības, nodrošinot 

izcilu apkalpošanas līmeni un piedāvājot 

nepārspējamu kompetenci. Mēs 

aktīvi reaģējam uz pieprasījumu pēc 

energoefektīvām ēkām, piedāvājot 

būvniecības tirgū augstas efektivitātes 

izolācijas materiālus un specifiskus 

materiālus konkrētām vajadzībām.

Izolācija pirtīm  

Šis izolācijas veids ir piemērots pirts iekšējo sienu izolācijai.

I SKAŅAS IZOLĀCIJA 

Papildus siltumizolācijas produktiem Recticel Insulation piedāvā arī skaņas 

izolācijas risinājumus ēku iemītnieku komforta līmeņa paaugstināšanai. Šī 

izolācijas veida funkcija ir trokšņa samazināšana starp divām blakus esošām 

telpām, un to uzstāda, pielīmējot pie starpsienas.
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Grīdu izolācija  

Recticel Insulation piedāvā grīdu izolācijas produktus stingras pamatnes, 

intensīvas lietošanas grīdu un bēniņu grīdu izolācijai. Izolāciju var uzstādīt virs 

vai zem grīdas klona.



ILGTSPĒJA: APŅEMŠANĀS 
VISOS LĪMEŅOS

ILGTSPĒJA IR DAĻA NO RECTICEL STRATĒĢIJAS UN VIENA 
NO UZŅĒMUMA VĒRTĪBĀM

2016. gadā Recticel rūpīgi pārdefinēja uzņēmuma pamatvērtības, lai organizācijas aktivitātes 

un pieeja pilnībā atbilstu iekšējo un ārējo ieinteresēto pušu prasībām. Grupas šodienas 

vērtības var apkopot šādi:

Recticel Group ilgtspējas stratēģija tika izstrādāta, lai reaģētu uz tādām aktuālām problēmām 

kā saudzīgu enerģijas izmantošanu, CO2 izmešu samazināšanu un sabiedrības novecošanu 

un iedzīvotāju skaita pieaugumu. Ilgtspēja ir neatņemama daļa no Grupas būtības.  

To atspoguļo uzņēmuma pamatvērtības, konkrēti - “Mēs rīkojamies ar cieņu un godīgumu”. 

Recticel Insulation īsteno šo vērtību, izturoties ar cieņu pret sabiedrību kopumā, tostarp  

pret saviem darbiniekiem, partneriem, planētu un tiesību normām. Mēs sagaidām,  

ka mūsu vērtības ievēros ne tikai mūsu kolēģi, bet arī mūsu partneri.

POLIURETĀNS: ILGTSPĒJĪGS IZOLĀCIJAS MATERIĀLS

Recticel Insulation produkti piedāvā nozīmīgas priekšrocības vides jomā. Efektīva izolācija 

nozīmē, ka ir nepieciešams mazāk enerģijas apkurei un dzesēšanai. Tā rezultātā pazeminās 

CO2 izmešu līmenis. Tas nozīmē, ka mūsu izolācijas produkti sniedz nozīmīgu ieguldījumu 

cīņā pret globālo sasilšanu.

Vēl viena svarīga mūsu produktu priekšrocība vides kontekstā ir to izturība. Poliuretāna 

izolācijas paneļiem ir 50 gadu kalpošanas laiks. To izolācijas parametri paliek nemainīgi visā 

produkta kalpošanas laikā, padarot tos par ļoti ilgtspējīgu risinājumu.

rezultātu
Mēs tiecamies uz

Mēs rīkojamies ar 

ar cieņu 
un

godīgumu

Mēs
sadarbojamies,

lai uzvarētu lai radītu 
vērtību

Mēs radām

inovācijas,
Mēs 

iniciatīvu un 

uzņemamies

atbildību



VIDES SERTIFIKĀCIJA
 

I BREEAM VĒRTĒJUMS
BREEAM ir Eiropā visplašāk izmantotā ēku novērtēšanas un sertifikācijas sistēma. Tā 

palīdz inženieriem, arhitektiem, būvniekiem un citām iesaistītajām pusēm sekmīgi ieviest 

ilgtspējīgus būvniecības risinājumus.

I RAŽOJUMU VIDES DEKLARĀCIJA (EPD)
Aprites cikla izvērtējuma rezultāti tiek apkopoti EPD dokumentā. Šis dokuments skaitliski 

atspoguļo produkta ietekmi uz apkārtējo vidi, iedalot to dažādās ietekmes kategorijās. Tas nav 

paredzēts produktu salīdzināšanai, taču ļauj aprēķināt ēkas kopējo ietekmi uz apkārtējo vidi.

9



MŪSU JAUNIE PRODUKTI: ILGTSPĒJĪGU INOVĀCIJU RADĪTI

Ilgtspējīgas inovācijas ir viens no galvenajiem Recticel izpētes un attīstības pasākumu 

veicinātājiem. Tām ir izšķiroša nozīme visās mūsu aktivitātēs. Recticel Group mērķis ir 

nemitīgi samazināt darbības negatīvo ietekmi un tādā veidā optimizēt Recticel pozitīvo 

ietekmi visā vērtības ķēdē. To ļauj panākt Ilgtspējīgo inovāciju nodaļa (SID), kas vada visas 

Grupas inovācijas un ieviesa ilgtspējas programmu.

Tā rezultātā ir izstrādāti “zema lambda līmeņa” izolācijas materiāli (ar lambda vērtības 

samazinājumu no 22 līdz 19). Xentro® nodrošina augstāku izolācijas efektivitāti. Šī produkta 

siltumvadītspējas koeficients (ƛ vērtība) ir par 13% zemāks nekā analogam tirgū  

pieejamam produktam.

MŪSU CO2 PĒDAS SAMAZINĀŠANA

Mēs nepārtraukti strādājam pie savas CO2 pēdas samazināšanas, ierobežojot darbības 

negatīvo ietekmi un paaugstinot mūsu produktu pozitīvo ietekmi. Pēc mūsu aprēķiniem 2017. 

gadā CO2 izmešu daudzuma samazinājums, ko palīdzēja nodrošināt mūsu produkti, 30 reizes 

pārsniedza mūsu vērtības ķēdē radītos oglekļa izmešus. 

Mēs arī strādājam pie mūsu rūpnīcu enerģijas patēriņa samazināšana. Lielākā daļa mūsu 

ražotņu ir sertificētas atbilstoši ISO 14001 vides aizsardzības standartiem. 

Modernizējot vai atklājot jaunas rūpnīcas, mēs, kur vien iespējams, izvēlamies zaļus enerģijas 

avotus, lai mazinātu savu CO2 pēdu. 

ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA UN PĀRSTRĀDE

Mēs meklējam jaunus veidus, kā izvairīties no atkritumiem ražošanas procesā, kā arī iespējas 

atkārtoti izmantot vai pārstrādāt ražošanas pārpalikumus un nolietotus produktus. Mēs arī 

cenšamies pēc iespējas mazāk izmantot neatjaunojamos dabas resursus.



Mēs vēlamies radīt labu iekšējo sajūtu 

sev un nākamajām paaudzēm ar izciliem 

risinājumiem un pakalpojumiem.



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

