
Getzner

FactBox

Kluczowa działalność

Izolacja drgań i wibracji w branży kolejo-

wej, budowlanej i przemysłowej

Rynek

Zasięg międzynarodowy poprzez sieć

partnerów dystrybucyjnych z oddziałami 

w Monachium (DE), Berlinie (DE), Amma-

nie (JO), Tokio (JP), Pune (IN), Pekinie (CN) 

i Kunshan (CN)

Materiał

Piankowe elastomery poliuretanowe w 

formie jedno- i wielowarstwowych mat i 

proili  

Zarejestrowane marki

Sylomer® i Sylodyn®

Zastosowania

Przekładki i podkładki, sprężyste podpo-

ry podkładów, maty podtłuczniowe, 

systemy masy odsprężynowanej, ela-

styczne podparcia do budynków, pod-

parcia posadzek i schodów, elastyczne 

podparcia do maszyn, elementy kon-

strukcyjne najnowszej technologii do 

zastosowań przemysłowych

Mocne strony

Duże inwestycje w badania i rozwój, 

kompleksowy pakiet usług (consulting, 

engineering, development, services), 

kompetentny zespół składający się z 

międzydyscyplinarnych specjalistów, 

certyikowane standardy zachowania 

jakości i ochrony środowiska

Getzner jest światowym liderem w dziedzinie izolacji drgań i wibracji. Renomowani klienci z branży kolejowej, budowlanej i 

przemysłowej od 40 lat polegają na doświadczeniu naszego przedsiębiorstwa. Dbamy o partnerskie relacje opierające się na 

wzajemnym szacunku. Naszym celem jest pozostawienie dobrego wrażenia po każdym spotkaniu. Jesteśmy przecież „the good 

vibrations company”.  

Utworzenie

W 1969 roku jako spółki zależnej Getzner, 
Mutter & Cie. 
 
Pracownicy

300

Roczny obrót

2010: EUR 65,0 mln
2011: EUR 56,2 mln
2012: EUR 58,7 mln

Prezes zarządu

Ing. Jürgen Rainalter

Zdjęcie: centrala w Bürs, Austria

www.getzner.com 
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Core competency

Insulation of vibrations in rail, con-

struction engineering and industrial 

applications

Market areas

International presence, via a network 

of distribution partners and company 

ofices in Munich (DE), Berlin (DE), 
Amman (JO), Tokyo (JP), Pune (IN), 
Beijing (CN), Kunshan (CN)

Materials

Foamed polyurethane elastomers in 
the form of multi-layer mats and 
formed components

Registered trademarks

Sylomer® and Sylodyn®

Applications

Rail pads and baseplate pads, sleep- 

er pads, ballast mats, mass-spring 

systems, elastic building mounting, 

elastic mounting of loors and stairs, 
elastic mounting of machinery, high-
tech components for industrial 
applications

Strengths
Strong investment in R&D, full range 
of services (consulting, engineering, 
development, customer service), high-

ly competent team of interdisciplinary 

experts, certiied quality and environ-

mental standards

Getzner is the world’s leading specialist for the insulation and mitigation of vibrations. Top-name customers from the 
rail, construction and industrial sectors have trusted our company’s expertise for 40 years now, and we pride our-

selves on close partnerships and mutual respect. Our objective is to leave every meeting on an upbeat note: after all, 
we’re „the good vibrations company“.

www.getzner.com 
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Founded

1969 as a subsidiary of getzner, 
Mutter & Cie

Employees

300

Annual turnover

2010: EuR 65.0 Mio.
2011 : EuR 56.2 Mio.
2012: EuR 58.7 Mio.

Chief Executive Oficer

Ing. Jürgen Rainalter

Picture: Headquarters in Bürs, Austria


