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UTWORZENIE
W 1969 roku jako spółki zależnej Getzner,
Mutter & Cie.
PRACOWNICY
490
ROCZNY OBRÓT
2016: EUR 80,4 mln
2017: EUR 95,2 mln
2018: EUR 100,3 mln
KWOTA EKSPORTOWA
93%
PREZES ZARZĄDU
Ing. Jürgen Rainalter

d 50 lat projektujemy i wykonujemy wysoce elastyczne produkty i systemy do skutecznej izolacji drgań. Pomagają one w skutecznym redukowaniu wstrząsów i hałasu, przez co wnoszą cenny wkład
dla naszych klientów i środowiska.
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Pracujemy na zasadach partnerskich i dążymy z pasją do rezultatów, które zachwycają naszych
klientów, zapewniają im bezpieczeństwo i przyczyniają się do ich
ekonomicznego i technologicznego
rozwoju.
Nasza główna kompetencja
Vibration isolation in the railway,
construction and industry sectors.
Jesteśmy obecni na całym świecie
Oprócz naszej głównej siedziby w
Bürs (Austria) mamy oddziały w
Berlinie, Monachium i Stuttgarcie
(Niemcy), Lyonie (Francja), Ammanie (Jordania), Tokio (Japonia), Pune
(Indie), Pekinie i Kunshan (Chiny)

oraz Charlotte i Decatur (USA). Ponadto dysponujemy międzynarodową siecią dystrybucyjną z partnerami w 40 krajach.
Nasze materiały
Piankowe elastomery poliuretanowe w postaci jedno- i wielowarstwowych mat i proﬁli.
Zarejestrowane marki
Sylomer®, Sylodyn®, Sylodamp®,
Isotop®
Zalety naszych produktów i
rozwiązań
– Skuteczna ochrona środowiska i
urządzeń przed wstrząsami i
hałasem
– Bezpieczeństwo inwestycji i zastosowania poprzez wieloletnie doświadczenie i know-how
– Redukcja kosztów cyklu życia tras
kolejowych i urządzeń technicznych
– Udowodniona długa żywotność
naszych produktów
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FOUNDED
1969 as a subsidiary of Getzner,
Mutter & Cie.
EMPLOYEES
490
ANNUAL TURNOVER
2016: EUR 80.4 million
2017: EUR 95.2 million
2019: EUR 100,3 million
RATIO OF EXPORT
93 %
CHIEF EXECUTIVE OFFICER
Ing. Jürgen Rainalter

or 50 years we have been
developing and manufacturing highly elastic products and
systems for efﬁcient vibration
isolation. Our solutions help to
reduce vibrations and noise effectively, thereby making a valuable
contribution to the environment
and beneﬁtting our customers.
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We operate as partners and with
passion to achieve results that
delight our customers, provide
them with security and advance
them in a commercial and technological sense.
Our core expertise
Vibration isolation in the railway,
construction and industry sectors.

Our materials
Foamed polyurethane elastomers
in the form of single-layer and
multiple-layer mats and moulded
parts.
Registered trademarks
Sylomer®, Sylodyn®, Sylodamp®
and Isotop®
The beneﬁts of our products
and solutions
– Effective protection of machinery and the environment
against vibrations and noise
– Investment and application
security from years of experience and know-how
– Lower life cycle costs for railway
lines and technical equipment
– Proven long service life
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We are represented across
the globe
Alongside our head ofﬁce in
Bürs (AT) we have subsidiaries
in Berlin (DE), Munich (DE),
Stuttgart (DE), Lyon (FR),
Amman (JO), Tokyo (JP), Pune

(IN), Beijing (CN), Kunshan (CN),
Charlotte (US) and Decatur (US).
We have also established an
international network of sales
partners in a total of 40 countries.

AUSTRIA — Bürs GERMANY — Berlin — Munich — Stuttgart FRANCE — Lyon
JAPAN — Tokyo INDIA — Pune CHINA — Beijing USA — Charlotte

JORDAN — Amman
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