A Leier Cégcsoport – a dinamikus terjeszkedési politikának
köszönhetően ma már nemzetközi vállalatbirodalom
1965-ben Michael Leier, a cégalapító, a burgenlandi Horitschonban rakta le alapkövét annak a hat családtagja
által vezetett vállalkozáscsoportnak, amely napjainkban a nemzetközi piac több üzletágában is sikeresen
működik.
Michael Leier pályafutását egy SPAR üzlettel kezdte, majd 1970-től a betonipar lett fő tevékenységi területe. A
horitschoni betongyár Burgenland legjelentősebb üzemei közé nőtte ki magát, és ma már a bel- és külföldi
vállalati tevékenységek központjaként működik.
1980-ban jött létre egy következő betonüzem Frauenkirchen -ben.
A horitschoni anyacég a 80-as évektől kezdődően nemzetközi piacok felé orientálódott. Jelenleg 30 operatív
telephellyel rendelkezik Ausztriában, Magyarországon, Lengyelországban, Szlovákiában, Romániában és
Horvátországban.

A Leier Cégcsoport tevékenységi területei és
telephelyei:
Beton- és készelem gyártó üzemek:
-

Horitschon (A), ausztriai vállalkozásközpont
Frauenkirchen (A)
Großstelzendorf (A)
Kirchbach (A)
Achau (A)
Mautern (A)
Gönyű (H)
Pécs (H)
Jánossomorja (H)
Kiskunlacháza (H)
Jánosháza (H)
Hajdúszoboszló (H), Beton-tetőcserépgyártás
Malbork (PL), lengyelországi vállalkozásközpont
Unirea (RO), romániai vállalkozásközpont ClujNapoca-ban
Bratislava (SK), szlovákiai vállalkozásközpont

Téglagyártási üzemek:
-

Mátraderecske (H)
Devecser (H)
Tarnów (PL)*
Markowicze (PL)
Varasdin (HR), horvátországi
vállalkozásközpont
Petrovany (SK)
*Tarnów -ban készelem-gyártás is folyik.

Építőipari / értékesítési központok:
-

Olsztynek (PL)
Swiecie (PL)
Zakroczym (Varsó) (PL)
Strzelce Opolskie (PL)
Wielicka / Krakkó (PL)

Autó- és elektromos jármű kereskedelem:
-

Győr (H) – BMW / HYUNDAI
Celldömölk (H) - SKODA
Pápa (H) - SKODA
Mosonmagyaróvár (H) – FIAT / SKODA

Ingatlanok:
-

Győr (H), magyarországi vállalkozásközpont
Pápa (H)

Egyéb tevékenységek:
-

Horitschon (A), Spar üzlet
Feistritz (A), Sablongyártás
Ács (H), Gép- és formagyártás
Gönyű (H), Hotel
Jánosháza (H), Virágföldgyártás

A Leier csoport termékei és szolgáltatásai:
-

Transzportbeton
Betontermékek
Fabeton falazóelemek
Kéményrendszer
Mesterfödém
Zajvédő falak
Tégla
Beton- és kerámia tetőcserép
Épületdíszítő elemek
Garázselemek
Előregyártott betontermékek (kéregfal-elem,
készlépcsők, mesterpaneles födémrendszer)
Görkorcsolyaelemek
Mélyépítő és útépítő elemek
Térburkoló-rendszer, lerakással
Környezettechnikai berendezések
Virágföld, fakéreg előállítás
Autókereskedelem és szerviz
Fémmegmunkálás- és feldolgozás
Sablongyártás
Szálloda
Spar-üzlet
Ingatlanok
Elektromos járművek forgalmazása
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