Bielsko-Biała, 24.05.2016 r.

Firma LS Tech‐Homes S.A. otworzyła zakład produkcyjny
w Studzienicach (województwo śląskie)
LS Tech‐Homes S.A. to firma specjalizująca się w produkcji płyt
kompozytowych stosowanych do budowy domów i obiektów przemysłowych.
20 maja Spółka otworzyła w Studzienicach zakład produkcyjny o powierzchni
ponad 2,5 tys. m2. Zatrudnienie znajdzie w nim 45 pracowników. Od czerwca
2012 roku LS Tech‐Homes jest notowana na giełdzie NewConnect.
Głównym przedmiotem działalności LS Tech‐Homes obecnej na rynku od 2009 roku jest
produkcja i sprzedaż ekologicznych, niezwykle wytrzymałych płyt kompozytowych
stosowanych w budownictwie. Mogą z nich powstawać domy jedno i wielorodzinne
oraz budynki przemysłowe. W porównaniu do innych płyt stosowanych w budownictwie te
wytwarzane przez LS Tech‐Homes są hipoalergiczne, odporne na grzyby i pleśń, mają wysoką
odporność na ogień i wytrzymują znacznie większe obciążenia niż ich standardowe
odpowiedniki. Firma planuje również rozwijać produkcję wyrobów w technologii pultruzji,
czyli wytwarzania tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknami termoplastycznymi.
Technologia ta jest wykorzystywana głównie w górnictwie.
W zakładzie w Studzienicach znalazły się dwie linie technologiczne: do produkcji płyt
kompozytowych oraz elementów wytwarzanych w technologii pultruzji. Praca w ramach linii
do produkcji płyt będzie realizowana w systemie 3‐zmianowym, a linii pultruzji w 2‐
zmianowym. Łącznie w zakładzie znajdzie zatrudnienie około 45 osób. Będą to zarówno
pracownicy hali produkcyjnej jak i biurowi.
‐ Lokalizacje pod otwierane przez nas zakłady odpowiadają długofalowym planom firmy –
mówi Leszek Surowiec, prezes zarządu LS Tech-Homes S.A. Spółka posiadając zakłady
na południu (mam tu na myśli ten już funkcjonujący w Czechowicach‐Dziedzicach i teraz
Studzienice) oraz na północy Polski (w czerwcu otworzymy zakład w Koniecwałdzie) jest
infrastrukturalnie powiązana z wieloma regionami Europy. Posiada ponadto bardzo dobre
warunki transportowe do przewozu produktów drogą morską.
Studzienice to bardzo atrakcyjna lokalizacja – dodaje Surowiec. Miejscowość położona jest
blisko głównej drogi łączącej Katowice z granicą w Cieszynie, w niedalekiej odległości od
autostrady A‐4 łączącej Niemcy, Polskę i Ukrainę. Warto również dodać, że inwestycja w

Studzienicach mogła powstać m.in. dzięki środkom finansowym z Europejskiego Funduszu
Regionalnego.
***
LS Tech‐Homes S.A. to lider w produkcji paneli kompozytowych w technologii SIP w Europie,
wykorzystywanych do budowy jedno i wielorodzinnych domów oraz obiektów przemysłowych. Poza
Polską Spółka dostarczyła panele na realizację projektów budowlanych m.in w Chorwacji i Angoli. W
listopadzie 2015 r. LS Tech‐Homes podpisał umowę inwestycyjną z ARP Venture o wartości 20 mln zł.
Środki od inwestora pozwolą na rozwój, w tym przede wszystkim na uruchomienie masowej produkcji
w nowych zakładach oraz dywersyfikację oferty produktowej. Od czerwca 2012 roku LS Tech‐Homes
jest notowana na giełdzie NewConnect.
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