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Frastanz/Hall in Tirol, 14. September 2020
150 ani de economie circulară la societatea Zimmermann Ganahl AG din Hall
Aniversare a unei întreprinderi cu tradiție
Cu o prezentare de carte într-o manieră de excepție, firma Zimmermann AG a aniversat
la data de 11 septembrie 2020 150 ani de existență: Werner Zimmermann, istoric, autor
și urmaș al fondatorilor întreprinderii, a prezentat într-un cadru restrâns cronica
întreprinderii redactată personal. Prezentarea a fost completată de un reportaj de
specialitate cu privire la economia circulară, de către Dr. Thomas Baumüller,
administrator al întreprinderii Zimmermann Ganahl AG.
În lucrarea sa, Werner Zimmermann prezintă soarta acelor oameni, care au trăit și au muncit
în preajma întreprinderii de la înființarea acesteia, făcând față anilor agitați cu revoluții politice
și războaie și ajungând la specializarea din ziua de azi, anume maculatura, materialul pentru
reciclat. Încă de la înființarea „Rohproduktenhandel Josef Zimmermann & Co en gros” din anul
1870, frații Josef, Franz și Michael Zimmermann s-au dedicat economiei circulare, cu alte
cuvinte a colectării și comercializării ulterioare a materialelor refolosibile. Dacă la început era
vorba de deșeuri textile, fier, oase, perii, și metale, care erau procesate pentru prelucrare
ulterioară, maculatura a fost tot mai mult utilizată în industria hârtiei, devenind deja în anul
1939 materia primă care a înregistrat cea mai mare pondere la cifra de afaceri. Cantități
însemnate de maculatură au fost livrate către fabrica de hârtie din Vorarlberg, astfel încât
întreprinderea a fost inclusă în urmă cu 75 de ani ca filială în componența Rondo Ganahl AG.
O companie model a economiei circulare
În prezent la Zimmermann Ganahl AG sunt colectate, sortate și manevrate anual în jur de
65.000 de tone de maculatură. La sediul din Hall în Tirol sunt activează 40 de angajați care
datorită unei instalații ultramoderne de sortare cu vizualizare termică în infraroșu, a
douăsprezece vehicule colectoare, precum și 150 de prese de balotat și câteva sute de
containere de mari dimensiuni, sunt în acțiune pentru colectarea maculaturii din această
regiune, conform cu standardele de specialitate. De câțiva ani, întreprinderea oferă un serviciu
conform competenței ei esențiale, un sistem de eliminare a datelor personale protejate, unic

în partea de vest a Austriei: Este vorba de „Aktenbeißer", un camion dotat special care distruge
în mod corespunzător documentele. Acest procedeu este certificat, astfel încât asigură
distrugerea controlată și protejată a datelor sensibile.
O bună parte a tipurilor de maculatură a rămas în prezent cum a fost și în trecut, o materie
primă veritabilă pentru fabrica de hârtie Rondo din Frastanz (Vorarlberg), unde se produce din
maculatură 100 la sută hârtie de bază pentru carton ondulat (HCO) de cea mai bună calitate.
Acesta se prelucrează la fabrica de carton ondulat Rondo din imediata vecinătate utilizând
tehnologiile de producție cele mai moderne, în ambalaje din carton ondulat. Astfel se reușește
închiderea circuitului de reciclare din cadrul grupului de întreprinderi (cota de reciclare: carton
ondulat 98,6 %, maculatură 75,0 %).
Permanent sub semnul inovării
„Dacă în trecut, proprietarii au recunoscut potențialul acelor vremuri și au utilizat produse
aruncate, fiind considerate deșeuri, în procesul de reciclare ca „materiale secundare”, se
observă cât de remarcabil s-a dezvoltat economia circulară în ultimele decenii”, evidențiază
Dr. Thomas Baumüller, făcând referire la obiectivul de afaceri care datează de 150 de ani.
„Împreună cu Rondo Ganahl AG am reușit să ne alăturăm parcursului victorios al maculaturii
într-o concordanță perfectă. Printr-o dezvoltare asiduă și investiții în cele mai noi tehnologii, sa înființat una din cele mai moderne întreprinderi de reciclare din Europa, și suntem mândri că
putem sărbători această aniversare cu o privire încrezătoare spre viitor”, a conchis Baumüller.
Această privire spre viitor ne face mai mult decât încrezători: în următorii doi ani este prevăzută
o reconstrucție având ca scop perfecționarea proceselor de logistică, precum și modernizarea
întreprinderii cu un volum total de investiții de peste cinci milioane de euro. Astfel se dovedește
un angajament ferm față de societatea din Hall în Tirol și constituie o mărturie în plus că ideea
revoluționară a părinților fondatori va fi promovată în continuare în economia circulară de către
Zimmermann Ganahl AG.

Despre Rondo
Societatea Rondo Ganahl AG cu sediul principal în Frastanz (Vorarlberg, Austria) este
specializată pe producția de hârtie de bază pentru carton ondulat (HCO), precum și ambalaje
originale din carton ondulat. Afacerea de familie austriacă își are rădăcinile în anul 1797. Cu o
multitudine de puncte de lucru în Austria, dar și în Germania, Ungaria, România și Turcia,
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Rondo are peste 1.600 de angajați. Compania promovează gestionarea atentă a resurselor,
astfel că aici se colectează, se sortează și se presează maculatură și cartonaje ca materie
primă pentru stocurile proprii de hârtie de bază pentru carton ondulat. Astfel, Rondo realizează
închiderea circuitului de reciclare din cadrul grupului de întreprinderi.
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