
   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
COMUNICAT DE PRESĂ 
 
 
Stürtz Group achiziționează Stuga Machinery, Great Yarmouth 
 
Neustadt/ Wied - Rott, 03.02.2022 - Grupul Stürtz , ca parte a Stürtz Holding GmbH , cu sediul 
în Neustadt (Wied), achiziționează Stuga Machinery Limited, producător lider de piață de 
centre de tăiere și prelucrare din PVC pentru industria ferestrelor și ușilor din Marea Britanie și 
Irlanda. 
 
Ca parte a unei strategii cuprinzătoare de creștere, prin achiziționarea Stuga Machinery,  
Grupul Stürtz, se bazează pe un specialist consacrat. Stuga este lider de piață din anii 1970, 
specializându-se în domeniul produselor orientate către client pentru îmbunătățirea 
proceselor de producție și un program cuprinzător de servicii post-vânzare.  Stürtz contribuie 
la partenteriat cu gama sa completă de produse constând în sisteme de sudură, debavurare, 
logistică și sisteme de montaj. Acest lucru oferă producătorilor de ferestre din Marea Britanie 
și Irlanda un partener puternic pentru mașini și echipamente complete. 
 
Este prima achiziție pentru Stürtz de când capiton AG a devenit acționar majoritar în 2021. Pe 
măsură ce Grupul se extinde la nivel internațional, Stuga este o investiție ideală în Marea 
Britanie, cu brand-ul său puternic, tehnologia, oferta de servicii, managementul și personalul 
care înțelege piața din Marea Britanie.  
 
In prezent, Stuga are aproximativ 40 de angajați la unitatea sa de producție din estul Angliei și 
are tehnicieni de service în Marea Britanie.    După integrarea în Grupul Stürtz,  numele de 
marcă Stuga Machinery urmează să fie  păstrat, toți directorii executivi și angajații Stuga 
continuă să conducă compania sub noul proprietar și să continue să lucreze din locația Great 
Yarmouth.  Scopul este de a beneficia de sincronizari operaționale și tehnologice pentru a 
crește semnificativ  valoarea adăugată, in beneficiul  clienților 
 
Steve Haines, director de vânzări și Gareth Green, directorul tehnic al Stuga, au declarat: 
"Așteptăm cu nerăbdare să începem următoarea fază a istoriei Stuga cu un partener atât de 
consacrat și avansat din punct de vedere tehnologic ca Stürtz. Suntem încântați să colaborăm 
cu Stürtz pentru a dezvolta afacerea,  pentru a oferi valoare adăugată  clienților noștri și 
pentru  a deschide noi perspective pentru angajații noștri. " 



     

 
Jörg Breuer, CEO Stürtz, adaugă: „Stürtz este încântat să primească Stuga în cadrul Grupului. 
Achiziția Stuga este o componentă esențială a strategiei noastre de creștere pe termen lung. 
Compania a livrat în permanență utilaje de înaltă calitate și servicii excepționale clienților săi. 
Acum așteptăm cu nerăbdare următoarea colaborare cu echipa de management Stuga pentru 
extinderea know-how-ul  tehnologic și a gamei de produse de prelucrare  pentru clientii din  
Marea Britanie și Irlanda”.  
 
Stuga și Stürtz sunt poziționate optim pentru a beneficia de tendințele puternice ale 
industriei, cum ar fi cererea tot mai mare de soluții automatizate, eficiența energetică, 
întreținerea predictivă și pentru a exploata potențialul comun prin soluții sincronizate. 
Companiile au menținut o cooperare strânsă și de încredere de peste 25 de ani și au 
implementat deja cu succes proiecte împreună în trecut. 
  
            
 
Despre Grupul Stürtz 

 

Cu peste 290  de angajați la nivel mondial, Grupul Stürtz  este unul dintre cei mai importanți 
producători de mașini și sisteme complete pentru producția de ferestre din PVC. De la utilaj de 
sine statator la sisteme complete de automatizare, compania cu sediul în Neustadt/Wied-Rott 
stabilește standarde globale în ceea ce privește tehnologia și automatizarea. Prin soluții 
orientate către utilizator, inovații continue și sisteme modulare, Stürtz ajută atat întreprinderile 
mici și mijlocii, precum și marile companii să crească eficiența și profitabilitatea producției. 
Gama extinsă de produse include prelucrarea barelor, sudarea, debavurarea, asamblarea 
feroneriei, sortarea sticlei și sistemele logistice, precum și echipamente complete și soluții 
software. Oferta este completată de consultanță cu experiență,  management de proiect 
puternic și un  serviciu inovator post-vânzare. 
 
 

 

Contact pentru întrebări suplimentare: 

Stürtz Group, Jörg Breuer, Director General, jbreuer@stuertz.com 

  



     

 
 
IMAGINI 
 
 

 

 
Fig. 1 Stuga Machinery Limited – Numele de marcă consacrat rămâne pe piață  
 
 

 

 
Fig. 2 Jörg Breuer, director general al Stürtz Group, Gareth Green, director general de 
inginerie (stânga) și Steve Haines, director general de vânzări (dreapta) de la Stuga Machinery 
Limited, în timpul discuțiilor despre cooperare  
 


