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Is imreoir nuálach é Táirgí Painéil Choillte atá ag éirí níos mó in earnáil táirgí painéil na hEorpa. 
Baineann na brandaí atá aige, MDF Medite (clár snáithíneach meándlúis agus OSB SmartPly (clár 
sliseog treoshuite) tairbhe mhór as a bheith mar chuid den Ghrúpa Choillte atá comhtháite toisc go 
bhfuil slándáil snáithíní ag éirí i bhfad níos tábhachtaí mar bhuntáiste iomaíoch don ghnó.  

Tá na táirgí Medite agus SmartPly déanta i gCluain Meala agus i bPort Láirge agus tá siad deimhnithe ag an 
gComhairle Maoirseachta Foraoise (FSC), á n-idirdhealú ó líon mór táirgí iomaitheora agus ionaid. Tá ról 
lárnach ag na táirgí adhmaid inbhuanaithe seo agus sinn ag tógáil le haghaidh todhchaí atá neodrach ó 
thaobh carbóin de. Cuid lárnach de chur chuige Tháirgí Painéil Choillte is ea an tiomantas atá aige don 
nuálaíocht, i bhfoirm forbartha táirgí nua agus feabhsaithe próiseas. Onnmhairíonn an gnó beagnach 90% dá 
dtáirgí agus tá foirne díolachán agus margaíochta aige sa Ríocht Aontaithe, in Éirinn agus san Ísiltír. 

Bhí téarnamh láidir ag méideanna dhíolacháin Tháirgí Painéil Choillte le linn 2010 agus tá siad anois ar ais 
ag leibhéil 2007. Is léir go bhfuil margadh na Ríochta Aontaithe an-solúbtha do SmartPly agus Medite, go 
príomha de bharr na bealaí dáileacháin, brandaí láidre agus rath ionadú an tsraithadhmaid.  

Bhí na méideanna díolachán ar an iomlán suas 8.4% i gcomparáid le 2009. Agus méadú ar dhíolacháin 
méide, d’éirigh linn méaduithe suntasacha a dhéanamh sa phraghas do SmartPly agus Medite.  

Le linn 2010, rinneadh dul chun cinn suntasach chun príomhghnéithe straitéiseacha agus oibriúcháin dár 
bplean gnó a chur chun cinn  

Mar thoradh ar thionscnamh tras-Rannach chun an brabús ónár snáithín trastomhais bhig aimsíodh go 
gcuireann an gnó painéal sochar láidir ar fáil ar an ábhar seo nuair a chuirtear é i gcomparáid le roghanna 
bithfhuinnimh eile atá cosúil leis.  

Tá forbairt samhla gnó breisluacha curtha i gcrích againn do SmartPly, a thugann tacaíocht don chás le 
hathnuachan a dhéanamh ar an áis SmartPly. 

Lainseálamar líon táirgí nua agus táirgí breise den raon sa mhargadh le linn na bliana, is é sin le rá, Medite 
Tiubh MDF (raon 32mm - 45mm) agus Medite Ultralite (MDF eadrom-mheáchain le dlús 500kg), agus 
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cuireadh Éicea-Urláir Medite (foshraith urlárach gan aon fhormaildéad) agus Eco FR Medite (táirge 
lasairmhoillitheach gan aon fhormaildéad) ar fáil do chliaint a bhaineann leis an tionscal amháin.  

Baineadh úsáid as raon Tháirgí Painéil Choillte sa Staidiam Aviva ar Bhóthar Lansdowne i mBaile Átha 
Cliath, i ‘bpríomhshiopa’ Marks & Spencer sa tairseach miondíola chuig Páirc Oilimpeach Londain, san 
fhorbairt siamsaíochta nua ag Bluewater – an t-ionad fóillíochta agus siopadóireachta i Kentagus san 
Amharclann DeLaMar in Amsterdam a d’oscail an Bhanríon Beatrix ón Ísiltír ag deireadh 2010.    

Táimid ag díriú freisin ar na caighdeáin comhshaoil atá ag teacht chun cinn a réamh-mheas agus a 
chomhlíonadh do thionscadail phoiblí agus do thionscadail phríobháideacha agus déantar an Medite uile de 
réir an chaighdeáin astaithe CARB 2 (Bord Acmhainní Aeir California) atá á éileamh ag liosta d’úsáideoirí 
deiridh ilnáisiúnta atá ag méadú i gcónaí. 

Ionchas  
Táimid ag súil go mbeidh bliain 
dúshlánach i ndán dúinn arís in 
2011 toisc go bhfuil an 
chóimheá idir an soláthar agus 
an t-éileamh inár bpríomh-
mhargaí lag agus ní mór dúinn 
obair dhian a dhéanamh chun 
an móiminteam a cruthaíodh in 
2010 a choinneáil.  

Mar sin féin, táimid dearfach 
faoi na hionchais 
mheántéarmacha don ghnó. 
Seachas an téarnamh i 
gcoitinne i bhfás domhanda an 
OTI, atá ag tarlú de réir a 

chéile, tá treochtaí tábhachtacha éagsúla ag teacht chun cinn a chuirfidh brú ar an éileamh do tháirgí painéil 
amach anseo. Tá Treoracha ón AE ar fheidhmíocht fuinnimh na bhfoirgneamh agus ar fhuinneamh in-
athnuaite chomh maith le fás na mbeartas soláthair inbhuanaithe nó ‘glasa’ atá á gcur i bhfeidhm ag na 
Rialtais agus na corparáidí móra ar fud na hEorpa san áireamh anseo. 

Le linn 2011, leanfaimid ag díriú ar na costais atá againn a laghdú, ar an mbealach nuálach atá againn a 
chur i gcrích agus ar ár gcustaiméirí a shásamh. An straitéis fáis atá ag Táirgí Painéil Choillte ná chun tógáil 
ar láidreachtaí iomaíocha an Rannáin atá mar sciar mhargaidh na Ríochta Aontaithe agus na hÉireann, 
slándáil snáithíní agus láidreacht ár mbrandaí, agus ag an am céanna an athnuachan SmartPly a chur ar fáil 
bunaithe ar shamhail gnó bhreisluacha.  

 

 




