PERSINFORMATIE STIHL
STIHL investeert meer dan 100 miljoen euro in nieuwe
gebouwen voor de Duitse hoofdzetel

Puurs, 11 januari 2018
De STIHL bedrijvengroep investeert meer dan 100 miljoen euro
in nieuwe gebouwen om de hoofdzetel in Waiblingen uit te
breiden en te moderniseren. “De sterke groei van de
onderneming vereist een aanzienlijke uitbreiding van onze
hoofdzetel in Duitsland. Ook voor de toekomst houden we
rekening met een duidelijke groei van de verkoop en de omzet.
Zo hebben we op het ogenblik meer dan 150 openstaande
vacatures.

Daarnaast

hebben

we

ook

dringend

extra

kantoorruimte nodig,” legt Dr. Bertram Kandziora uit, de
voorzitter van de raad van bestuur van STIHL. “Onze
investeringen maken eens te meer duidelijk dat we in onze
vestigingen in Duitsland blijven geloven.”

Doorgedreven modernisering en uitbreiding
Vooral vestiging 1 in de Badstraße van Waiblingen zal grote
veranderingen ondergaan. Daar komen een bezoekersruimte
en een museum waarin het merk STIHL centraal staat, terwijl
de kantoortoren volledig gerenoveerd en gemoderniseerd
wordt. BFK Architekten uit Stuttgart tekende voor het ontwerp.
Ook het gebouw naast de kantoortoren wordt ontmanteld en
opnieuw ingericht als een administratief gebouw met een
bedrijfsrestaurant. Daarnaast overweegt het bedrijf nog andere
maatregelen om in alle vestigingen in Waiblingen extra ruimte
te creëren. Concrete plannen zijn er al voor vestiging 2 in
Waiblingen-Neustadt: wegens de sterke groei en het steeds
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groeiende aantal medewerkers krijgt het hoofdgebouw van de
in 2016 opgerichte vestiging voor productielogistiek twee extra
verdiepingen

-

goed

voor

ongeveer

250

nieuwe

kantoorplaatsen.

Nieuwe

huurovereenkomst

in

Fellbach

en

Neustadt-

Hohenacker
Wegens de uitgebreide bouw- en renovatiewerken moeten
ongeveer 350 medewerkers uit vestiging 1 tijdelijk verhuizen.
De verhuisdozen worden in de zomer van 2018 ingepakt. Als
tijdelijk

onderkomen

huurt

STIHL

onder

andere

een

kantoorgebouw in Fellbach met een bruikbare oppervlakte van
9.400 m² over vijf verdiepingen. Momenteel wordt die ruimte
grondig aangepast, waarna die nieuwe vestiging ook een eigen
kantine krijgt.
Over STIHL
De STIHL groep ontwikkelt, produceert en verkoopt motormachines voor de bos- en
landbouw, alsook voor het landschapsonderhoud, de bouwsector en veeleisende
particuliere gebruikers. Het productaanbod wordt aangevuld door het assortiment
tuinmachines van VIKING. De producten worden altijd via de vakhandel die ook voor
de service instaat, op de markt aangeboden – via 37 eigen distributie- en
marketingmaatschappijen, ongeveer 120 invoerders en meer dan 45.000
vakhandelaars in ruim 160 landen. STIHL is sinds 1971 het best verkochte
kettingzaagmerk ter wereld. De maatschappelijke zetel van de onderneming die in
1926 opgericht werd, ligt in Waiblingen bij Stuttgart. STIHL boekte in 2016 met
14.920 medewerkers een wereldwijde omzet van 3,46 miljard EURO.
Meer informatie over de STIHL groep en persinformatie over de producten van
STIHL kunt u downloaden van op www.stihl.be of www.stihl.nl
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