
ADDINOLi jätkuv turgude juurdekasv  
ja mahtude suurenemine kogu maailmas  
on muutnud tootmisbaasi laiendamise  
möödapääsmatuks. 

Oktoobrikuu 6. päeval 2005. aastal kell 15.30 toimus Saksamaal 
Berliini lähistel Leunas ADDINOLi territooriumil uue tootmis- ja 
logistikakeskuse ehitusele esimese nurgakivi panek. Sellele 
sündmusele olid kohale tulnud peale ADDINOLi kaastööliste ka 
tegevjuht härra Georg Wildegger, peaaktsionär härra Dr. Köhn, 
Leuna linnapea ning InfraLeuna GmbH & Co. KG tegevjuhid. 
 
Selle nurgakiviga paneb ADDINOL aluse ulatuslikule tootmis- ja 
logistikakeskuse laiendamisele. Uus logistikakeskus võetakse 
kasutusele veebruaris-märtsis 2006. Sellega taotleb ADDINOL 
valmistoodangu käibemahu kahekordistumist. Uus tootmis-
keskus koos mahutite, segamis- ja pakkemasinatega võetakse 
tarvitusele juunis 2006.
 
Tänu suurenenud tootmis- ja logistikavõimsusele  saab 
ADDINOL oluliselt paremini, kiiremini ja paindlikumalt rahulda-
da klientide ning partnerite nõudmisi. Uued tootmis- ja villimis-
liinid saavad olema kaasaegseimad Euroopas ja sellega loob 
ADDINOL endale eeldused tulla tulevikus turule veelgi kiiremini 
suurema hulga innovatiivsete toodetega. Parim kvaliteet  on ka 
edaspidi ADDINOLi ülim nõue.

Laienemine on vajalik eeskätt ettevõtte kasvava käibe tõttu 
Saksamaal, Euroopas ning paljudes teistes maailmaosades. 
Täna tarnitakse Addinoli õlisid ja määrdeaineid rohkem kui 
50 riiki üle maailma. ADDINOLi jaoks on kõige kiiremini are-
nevad turud Hiina, USA ja  Kesk-Euroopa. ADDINOLi tütarfirma 
Eestis arendab Ida-Euroopa turge, millest kõige kiirema arengu-
ga on Venemaal asuv tütarfirma ADDINOL RUS, kes saavutas 
2004/2005 esimesel poolaastal müügi juurdekasvu 53%. 

Eestile annab uus saksa tootmis- ja logistikakeskus kindluse, 
et ADDINOL jääb ka tulevikus oma klientidele usaldusväärseks 
partneriks, kelle peale võib kindel olla nii toodete kvaliteedi 
osas kui ka maksimaalselt kiiretes logistilistes lahendustes. 

Eestis on Addinol tegutsenud juba 14 aastat ja on oma hästi 
koolitatud ja kogemustega meeskonnaga vaieldamatult üks suu-
rimaid ja kompetentsemaid õlide ja määrdeainete spetsialiste 
Eestis. ADDINOLi turuosa on Eesti Õliliidu andmetel ca 30%. 

ADDINOLi esindaja Eesti turul:
ADDINOL Mineralöl Marketing OÜ, tel 627 9993

Vaata lähemalt:
www.addinol.ee • www.addinol.ru • www.addinol.de

Saksa ADDINOL ehitab uue 
tootmis- ja logistikakeskuse


