
Produkcja masywnych płyt drewnianych dzieli się na 

wytwórnie płyt jednowarstwowych dla marketów bu-

dowanych i do produkcji mebli, oraz wytwórnie płyt 

drewnianych 3 - i 5 - warstwowych. 

Najnowocześniejsza technologia produkcyjna jak np. 

sortowanie jakościowe za pomocą skanera kolorów są 

gwarancja najwyższej jakości tych produktów.

Nasze płyty znajdują zastosowanie zarówno w wykoń-

czeniu wnętrz przy konstruowaniu ścian i elementów 

sufitów , jak i  podczas wykańczania zewnętrznego bu-

dynków, oraz przy produkcji mebli.

Obszar Energia obejmuje zastosowanie energetyczne 

odpadów drewnianych w kotłowniach jak też przy pro-

dukcji peletu. 

Nasz pelet spełnia wysokie wymagania przepisów DIN 

Plus i nadaje się do zastosowania przy produkcji ener-

gii elektrycznej oraz do użytku przez klientów prywat-

nych.

Wytwarzana energia cieplna jest zastosowana do przy-

jaznego, pod względem emisji CO2, suszenia drewna 

w naszym centrum suszarniczym.
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Siedziba grupy Dold znajduje się w Buchenbach koło 

Freiburga w pobliżu trójkąta tworzonego przez granice 

Niemiec, Francji i Szwajcarii. Zakład otaczają lasy po-

łudniowego Szwarcwaldu i jest położony niedaleko ta-

kich miast jak Bazylea, Strassburg , czy Baden–Baden.

Ponad 125 lat doświadczenia i stałego innowacyjne-

go rozwoju uczyniły Grupe Dold ważnym producentem 

konstrukcyjnych elementów drewnianych. Marka Dold 

jest aktualnie w Europie symbolem jakości, niezawod-

ności, innowacyjności i orientacji na potrzeby klienta. 

Prezesami firmy są Erwin i Herbert Dold, którzy są 

czwartą generacją zarządzającą firmą.

Oprócz zakładu w Schwardzwaldzie firma posiada też 

zakład produkcyjny Dold Puidutööstu AS w Vijand w 

Estonii. 

W 1994 roku otwarto tam zakład produkcyjny dzięki 

któremu możliwe jest wejście na nowe rynki. 

Z materiałów takich jak świerk, sosna i modrzew po-

wstają tam 1 – i 3 warstwowe płyty, mebel do samo-

dzielnego montażu, elementy drewniane dla budow-

nictwa i opracowywane na CNC komponenty. 

Dold Puidutööstu AS jest partnerem dla przemysłu 

meblarskiego, handlu drewnem, firm budowlanych i 

innych.

Firma Dold w Buchenbach, jest podzielona na nastę-

pujące obszary działania: tartak, heblarnia, produkcja 

płyt z drewna masywnego, produkcja energii (produk-

cja energii cieplnej i elektrycznej oraz zakład wytwa-

rzający pelet).

Plac drewna okrągłego umożliwia tartakowi produkcję 

zoptymalizowaną pod kątem maksymalnego uzyski-

wania wartości z drewna, przy jednoczesnym uwzględ-

nieniu życzeń klientów. Przetwarzane jest wyłącznie 

drewno iglaste pochodzące z lasów objętych racjo-

nalną gospodarką leśną. Przerabia się głównie świerk 

(Picea abies) i jodłę (Abies alba).

Nasze dwie linie do przecierania są przystosowane 

do tego, aby móc elastycznie też przy niewielkich ilo-

ściach przecierać drewno w sposób wydajny. Susze-

nie drewna dla naszych klientów lub też dla potrzeb 

naszej dalszej produkcji odbywa się w centrum suszar-

niczym.

Powstające w procesie produkcji trociny i inne odpa-

dy są sprzedawane lub przerabiane na pelet, względ-

nie służą jako paliwo do produkcji energii elektrycznej.

Filozofia orientacji na potrzeby klienta jest też konse-

kwentnie stosowana w naszej heblarni.

Umożliwia nam to opracowywanie praktycznie wszel-

kich wymiarów o długości aż do 8 metrów. Towar o 

stałych wymiarach, drewno profilowane, specjalne 

profile są produkowane do wszelkich zastosowań przy 

budowie fasad, konstrukcji budowlanych, wykończe-

nia wnętrz jak też i tarasów. 

„Eksportujemy do klientów na całym świecie z branż: 

drzewnej, budowlanej, meblarskiej oraz producentów 

opakowań.”

„Cała grupa Dold działa zgodnie
z zasadami strategii produkcji seryjnej

zorientowanej na potrzeby klienta.” 

Erwin G. Dold. Prezes
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