
 

 

 
 
 
 
 

 
Η Frigoglass γιορτάζει 20 χρόνια επιτυχημένης λειτουργίας  

στη Ρουμανία  
 
Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2015 – H Frigoglass, παγκόσμιος ηγέτης στην αγορά Επαγγελματικής Ψύξης (ICM), 
συμπληρώνει φέτος 20 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας και λειτουργίας του εργοστασίου της στην 
Τιμισοάρα της Ρουμανίας.   
 
Η Frigoglass ξεκίνησε την παραγωγική της δραστηριότητα στη Ρουμανία το 1995, με στόχο να 
ανταποκριθεί στην ολοένα αυξανόμενη ζήτηση για προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στην αγορά 
Επαγγελματικής Ψύξης στην Ευρώπη. Το εργοστάσιο, που βρίσκεται κοντά στην πόλη της Τιμισοάρα, 
ξεκίνησε την παραγωγή σε ένα κτίριο έκτασης 6.300 τμ το 1995 και μετά από αλλεπάλληλες προσθήκες 
παραγωγικής δυναμικότητας, ώστε να ικανοποιηθεί η αυξανόμενη ζήτηση, έχει φτάσει να καλύπτει 
σήμερα ένα εμβαδό 24.000 τμ.   
 
Κατά τη διάρκεια της πολυετούς πορείας και σε συνέχεια σημαντικών επενδύσεων τα τελευταία χρόνια, η 
παραγωγική μονάδα στη Ρουμανία εξελίχθηκε σε ναυαρχίδα του Ομίλου για τη δραστηριότητά της στην 
Ευρώπη, βελτιώνοντας σημαντικά την παραγωγική δυναμικότητα και αποδοτικότητά της. Με σταθερή 
προσήλωση στη λειτουργική αριστεία, το εργοστάσιο στη Ρουμανία έχει επιτύχει αξιοσημείωτες 
βελτιώσεις σε όλους τους δείκτες μέτρησης ποιότητας και αποδοτικότητας. 
 
«Η μονάδα της Ρουμανίας, έχει εξελιχθεί σε ναυαρχίδα του Ομίλου κατά τη διάρκεια των 20 ετών 
λειτουργίας της.  Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος με τη συνεχή πρόοδο και εξέλιξη που παρουσιάζει σε όλα 
τα επίπεδα. Είναι το πρώτο εργοστάσιο στο οποίο, στα τέλη του 2014,  ξεκίνησε η παραγωγή του ICOOL,  
της νέας καινοτόμου προϊοντικής μας σειράς. Θα συνεχίσουμε να παράγουμε τα πλέον πρωτοποριακά 
προϊόντα της αγοράς και να προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, ακολουθώντας πάντα βιώσιμες 
πρακτικές, αποσκοπώντας στην ενίσχυση της  αξίας που προσφέρουμε στους πελάτες μας. Είμαι ιδιαίτερα 
ευχαριστημένος για την στήριξη των πελατών μας και την αφοσίωση των εργαζομένων μας στη Ρουμανία», 
δήλωσε ο Νίκος Μαμουλής, Διευθύνων Σύμβουλος της Frigoglass 
 
Σήμερα, η μονάδα της Frigoglass στη Ρουμανία διαθέτει 4 γραμμές παραγωγής με παραγωγική 
δυναμικότητα που φτάνει τα 250.000 Επαγγελματικά Ψυγεία ετησίως, καλύπτοντας τις ανάγκες των 
πελατών της εταιρείας. Επιπλέον, στο εργοστάσιο λειτουργεί Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης (Research & 
Development center), Κεντρική Υπηρεσία Παραγγελιών για την Ευρώπη  (Central Order Desk) καθώς και 
Κέντρο Ανακατασκευής και Service (Refurbishment & Service center).  
 
«Το εργοστάσιο της Frigoglass στην Τιμισοάρα, από μία μικρή μονάδα  το 1995, μέσα σε διάστημα 20 ετών, 
έχει εξελιχθεί σε κεντρική μονάδα κατασκευής επαγγελματικών ψυγείων με δυνατότητα παραγωγικής 
υποστήριξης πολλών Ευρωπαϊκών αγορών. Παράλληλα με τον έντονο διεθνή χαρακτήρα του ως μέλους 
του Ομίλου Frigoglass, το εργοστάσιο της Ρουμανίας έχει ισχυρή τοπική παρουσία αποτελώντας έναν από 
τους κορυφαίους εργοδότες στην περιοχή. Αποτελεί την πρότυπη μονάδα για τον Όμιλο σε θέματα 
ποιότητας και βιωσιμότητας και θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με στόχο την αριστεία», δήλωσε ο Radu 
Cotuna, Διευθυντής Εργοστασίου της Frigoglass Ρουμανίας. 
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Σχετικά με τη Frigoglass 
 

Η Frigoglass είναι στρατηγικός εταίρος των πιο γνωστών εταιρειών αναψυκτικών και ποτών σε ολόκληρο 

τον κόσμο. Κατέχει ηγετική θέση στην παγκόσμια αγορά Επαγγελματικών Ψυγείων (ICM) και είναι ο 

βασικός προμηθευτής στον τομέα γυάλινης συσκευασίας στις αγορές υψηλής ανάπτυξης της Δυτικής 

Αφρικής.  

Η Frigoglass διατηρεί μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας με κορυφαίες εταιρείες από τον κλάδο 

αναψυκτικών και ποτών. Τα επαγγελματικά ψυγεία της Frigoglass σχεδιάζονται με βάση τις ιδιαίτερες 

ανάγκες κάθε πελάτη, ώστε να ενισχύουν την εικόνα των προϊόντων του και να συμβάλλουν στην άμεση 

κατανάλωση τους. Την ίδια στιγμή, οι κορυφαίες, από πλευράς καινοτομίας, οικολογικές λύσεις της 

Frigoglass δίνουν τη δυνατότητα να πετύχουν φιλόδοξους στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και να μειώσουν 

το αποτύπωμα διοξειδίου του άνθρακα.  

Με μια πραγματικά παγκόσμια παρουσία, η Frigoglass έχει καθιερωθεί στις πιο ώριμες αγορές της 

Ευρώπης, ενώ παράλληλα εξελίσσεται σε πρωταθλητή των αναδυομένων αγορών. Με οκτώ παραγωγικές 

μονάδες και ένα εκτεταμένο δίκτυο πωλήσεων και παροχής υπηρεσιών σε ολόκληρο τον κόσμο, 

υποστηρίζουμε τις ανάγκες των πελατών μας σε πέντε ηπείρους με υπηρεσίες υψηλής ποιότητας πριν και 

μετά την πώληση.  

Όσον αφορά τη δραστηριότητα μας στον Κλάδο Υαλουργίας, το ενδιαφέρον μας επικεντρώνεται στις 

αγορές της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, οι οποίες αποτελούν βασικό στόχο της επενδυτικής 

στρατηγικής των πελατών μας. Καθώς ενδυναμώνουμε τη θέση μας ως κορυφαίοι προμηθευτές γυάλινων 

φιαλών και υλικών συσκευασίας, βοηθάμε τους πελάτες μας στη Δυτική Αφρική και τη Μέση Ανατολή να 

προσθέσουν επιπλέον αξία στα προϊόντα τους.  

Για περισσότερες πληροφορίες, σας παρακαλούμε να επισκεφθείτε τη διεύθυνση: www.frigoglass.com. 

 

 


