
Informacja prasowa 
Wiedeń/Tišnov,04.11.2021 r. 

 

EVVA otwiera nowy zakład w Tišnovie 
30-lecie filii EVVA w Czechach uczczono uroczystym otwarciem nowego zakładu produkcyjnego z 
udziałem partnerów EVVA, pracowników i delegacji władz miasta Tišnov. 
 
Strategia Power Plant w celu osiągnięcia doskonałości 

W nowym zakładzie w Tišnovie firma EVVA kontynuuje realizację planów ekspansji, konsekwentnie wdrażając 
strategię Power Plant. Związane z tym inwestycje zdecydowanie przybliżają firmę EVVA do celu, jakim jest rozwój 
doskonałości. Trzy zdefiniowane w tym celu zakłady produkcyjne to nowy budynek w Wienerbergu, którego budowę 
zakończono pod koniec roku, zmodernizowany zakład produkcyjny w Krefeld w Niemczech oraz nowy, budowany 
od podstaw, obiekt w Tišnovie. Tak zwane satelity do produkcji urządzeń pod kątem indywidualnych i elastycznych 
wymagań będą w przyszłości znajdować się na miejscu, w poszczególnych oddziałach EVVA. 
 
Większy, bardziej wydajny, nowoczesny 

Nowoczesny, zprojektowany od podstaw nowy i większy o około 600 m² budynek zajmuje powierzchnię około 

1600 m² i umożliwia tym samym optymalizację produkcji, do której dążą wszystkie "Power Plants". W ten sposób 

działania, które wcześniej były zlecane na zewnątrz, w przyszłości będą wykonywane również w Tišnovie. Do końca 

roku wszystkie maszyny i linie produkcyjne zostaną ostatecznie zainstalowane i ustawione, a następnie w nowym 

zakładzie EVVA w Tišnovie rozpocznie się produkcja systemów dostępu dla Czech i Słowacji. "Nasi pracownicy 

mogą cieszyć się bardzo miłą atmosferą pracy, a naszych partnerów i klientów będziemy mogli w przyszłości 

powitać w bardzo prestiżowym zakładzie produkcyjnym", mówi Martin Koudelka, kierownik filii EVVA w 
Czechach.  
 
30-letni jubileusz – i znowu rekord 
Ze względu na swoje strategiczne znaczenie i nowoczesny wygląd, nowy zakład stanowi kolejny kamień milowy w 

historii sukcesu firmy EVVA, którego pojawienie się uczczono równocześnie z jubileuszem 30-lecia filii EVVA w 

Czechach. W przemówieniu otwierającym nastrojową galę, w której wzięli udział liczni partnerzy, klienci i 

pracownicy, prezes zarządu grupy EVVA, mgr. Stefan Ehrlich-Adám podkreślił: "30 lat firmy EVVA w Czechach to 

30-letnia historia sukcesu. Przy czym od chwili przejęcia GUARD w 2008 roku posiadamy również drugi zakład w 

Czechach. Dzięki najnowocześniejszej architekturze i infrastrukturze z optymizmem patrzymy na kolejne 30 lat". 
W uroczystościach uczestniczył również burmistrz Tišnova, który przesłał gratulacje: "Przesyłam pozdrowienia od 

władz miasta Tišnov i życzę firmie EVVA dalszych dobrych decyzji i sukcesów w przyszłości". Kolejnym punktem 

uroczystości było wpisanie do Czeskiej Księgi Rekordów najdłuższej działającej wkładki bębenkowej, jaką 

kiedykolwiek wyprodukowano w Czechach, mierzącej 120 cm.  
 
Mimo że firma EVVA od ponad 100 lat jest synonimem innowacyjności, jednocześnie jako przedsiębiorstwo z 

tradycjami zawsze dbała o zachowanie tego, co wartościowe. W związku z tym znaleziska z młodszej i późnej 

epoki kamienia (4000 lat p.n.e.) oraz epoki brązu (1500-800 lat p.n.e.), które odkryto podczas prac budowlanych, 
zostały wydobyte i zakonserwowane w ramach ukierunkowanej współpracy z Muzeum Archeologicznym w Pradze. 
Część znalezisk została wypożyczona firmie EVVA w celu zaprezentowania ich na ekspozycji w nowym budynku w 
Tišnovie.  
 
Film z otwarcia: https://youtu.be/Z58RPXuWohs  

 
EVVA od 100 lat kojarzy się jednoznacznie z mechanicznymi i elektronicznymi systemami kontroli dostępu na 

najwyższym poziomie technicznym. To, co zaczęło się w roku 1919 wraz za założeniem zakładu badawczo-

testowo-analitycznego „Erfindungs-Versuchs-Verwertungs-Anstalt” (EVVA), stanowi dziś centralny element naszej 
firmowej filozofii: Sami prowadzimy badania, sami prowadzimy rozwój i sami produkujemy nasze innowacyjne 
systemy kontroli dostępu. Prowadzona jako przedsiębiorstwo rodzinne, EVVA zalicza się do najlepszych 

przedsiębiorstw w branży: do tej pory zgłosiliśmy ponad 300 patentów, jesteśmy reprezentowani na całym 

świecie przez filie na dziesięciu rynkach europejskich oraz przez dystrybutorów. 

https://youtu.be/Z58RPXuWohs
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Osoba odpowiedzialna za treść 
EVVA Polska Sp. z o.o. 
ul. Pelplińska 10B | 01-683 Warszawa Poland 
T +48 22 1885010 / +48 22 1885011  
F +48 22 835 42 25 
office-warszawa@evva.com | www.evva.com  

Kontakt dla prasy 
Maria Nekham 
T +43 1 811 65-1132 
M +43 664 884 362 87 
E m.nekham@evva.com 
Follow us LinkedIn & Facebook  
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