




A Stender® napjainkban

A vállalkozás kerek 180 fő alkalmazottjával vezető 

szerepet tölt be a tőzegkeverékek és virágföldek 

előállítása terén. A Stender® termékeinek fő felvevő 

piaca Németország. Illetve a Stender AG több mint 60 

országba exportál világszerte. 2009-ben ünnepelte a 

Stender AG a 25 éves jubileumát.



A fő üzem Schermbeck-ben található, 1996-ban

alapították a Papenburg-i termelő üzemet, továbbá 

2006-ban a Tukums-i /lettországi üzemmel bővült a 

cég, így erősítve a logisztika hatékonyságát, optimális 

közlekedési kapcsolatot teremtve vízen és 

szárazföldön egyaránt. A Papenburg-i üzem Európa

legnagyobb tőzeg rostáló berendezése mellett 2002 

tavasza óta saját kikötői kijárattal is rendelkezik.



Az Euflor GmbH 2009-2010 cég megvásárlása 

óta a Stender-vállalati csoport rendelkezik az 

Euflor Humus üzem Aschhorn-i, Westerbeck-i

és Lichtenmoor-i saját német tőzeg területei 

felett. 



Üzemeink



A Schermbeck-i üzem
1. Alapítva 1984-ben

2. A Stender AG központja (az Euflor-nak és a Gartenhilfe-nek is)

3. Profi tőzegkeverékek zsákos gyártása (70-Liter, 45-Liter)

4. Kereskedelmi földek előállítása (keverés és bezsákolás)







A Papenburg-i üzem
1. Alapítva 1996-ban

2. Profi keverékek előállítása
(Keverés és Jumbo-zsákos csomagolás)

3.   Tengeri hajók rakodása

4.   Profi keverékek rostálása







Euflor-Humus üzem
Aschhorn-ban
1. Fehér tőzeg kitermelése profi keverékekhez

2. Rostálás (nagy frakció)

3. Profi keverékek előállítása ömlesztve Schleswig-Holsteinbe és
Dániába





Tőzeg kitermelés



Tőzeg kitermelés / rekultivált területek



Rekultivált területek



Euflor-Humus üzem
Westerbeck-ben
1. Fehér tőzeg kitermelése kereskedelmi keverékekhez



Euflor-Humus üzem
Lichtenmoor-ban
1. Fehér tőzeg kitermelése (Tőzegtégla kereskedelmi keverékeknek) 



Tabak / dohány 
keverék 70L



Tőzeg

Tőzeg
kitermelés

Tőzeg tégla kitermeléseMart tőzeg kitermelése







Perlit



Perlit
Származás: Németország – előállítás vulkanikus kőzetből/

1000 °C-on való hevítéssel

Tulajdonságok:
• Könnyű, porózus, fehér granulátum

• A pórusok könnyen felveszik a levegőt és a vizet

• Nagyon szerkezetstabil – nem bomlik el

• Steril

• Káros anyagoktól mentes



Köszönjük 
figyelmüket!
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