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EVVA inviger ny fabrik i Tišnov 
EVVA:s filial i Tjecken fyllde 30 år, vilket firades med en högtidlig invigning av den nya 
produktionsanläggningen tillsammans med EVVA:s partner och medarbetare samt en delegation 
från rådhuset i Tišnov. 
 
Med Power Plant-strategin utvecklas spetskompetensen i företaget  
Med den nya fabriken i Tišnov driver EVVA på sina expansionsplaner och omsätter Power Plant-strategin på 
ett konsekvent sätt.. Med de tillhörande investeringarna kommer EVVA betydligt närmare målet att utveckla 
företagets spetskompetens. De tre produktionsanläggningarna för detta ändamål är den nya byggnaden i 
Wienerberg som stod klar i slutet av året, den moderniserade produktionsanläggningen i Krefeld, Tyskland 
och nu den nya Green-Field-byggnaden i Tišnov. De så kallade satelliterna för produktion med 
skräddarsydda och flexibla lösningar kommer därmed i framtiden att finnas nära respektive EVVA-filial. 

Större, effektivare, modernare 
Den nya Green-Field-fabriken i Tišnov, som placerats på den 1600 m2 stora tomten, är toppmodern och gör 
det möjligt till en expansion av byggnaden för den produktionsoptimering som eftersträvas i alla Power 
Plants. I samband med detta kommer även arbeten som hittills lagts ut på entreprenad att utföras i Tišnov. 
Fram till årsskiftet kommer alla maskiner och produktionslinjer att stå klara så att all produktion av låssystem 
för Tjeckien och Slovakien därefter sker i EVVA:s nya fabrik Tišnov. –Våra medarbetare kan glädjas åt en 
mycket attraktiv arbetsatmosfär. Våra partner och kunder kommer att välkomas i en mycket representativ 
produktionsanläggning i framtiden", säger Martin Koudelka, chef för EVVA-filialen i Tjeckien.  
 
30-årsjubileum – och ännu ett rekord 
Med sin strategiska betydelse och sitt moderna utförande är den nya fabriken ytterligare en milstolpe i 
EVVA:s historia, på invigningen firades samtidigt att EVVA:s dotterbolag i Tjeckien fyllde 30 år. I sitt 
öppningstal på den högtidiliga gala som hölls för företagets partner, kunder och medarbetare betonade 
EVVA-gruppens VD Stefan Ehrlich-Adám: –30 år med EVVA i Tjeckien står för en 30-årig framgång och 
expansion. Sedan övertagandet av GUARD år 2008 har vi även ett andra säte i Tjeckien. Med modern 
arkitektur och infrastruktur ser vi fram emot de kommande 30 åren." Även borgmästaren i Tišnov deltog i 
firandet och framförde sina gratulationer: –Jag skickar hälsningar från rådhuset i Tišnov och önskar EVVA 
fortsatt framgång och lycka.” Ännu en höjdpunkt i firandet var att företaget slog tjeckiskt rekord genom att 
producera landets längsta fungerande låscylinder på 120 cm.  
 
EVVA har stått för innovation i mer än 100 år och har alltid även strävat efter att bevara det som är 
värdefullt. Vid utgrävningarna på byggarbetsplatsen hittades fynd från den yngre och sena stenåldern (4 
000 år f. Kr.) och bronsåldern (1 500-800 f. Kr.). Dessa konserverades och finns nu på det arkeologiska 
museet i Prag. En del av fynden lämnades till EVVA och finns nu på en utställning i den nya byggnaden i 
Tišnov.  
 
Video från invigningen: https://youtu.be/Z58RPXuWohs 
 
EVVA har i 100 år varit synonymt med mekaniska och elektroniska tillträdessystem av högsta tekniska 
standard. Det som började 1919 med grundandet av ”Erfindungs-Versuchs-Verwertungs-Anstalt” (EVVA) är 
ännu idag en central del av företagets filosofi: Vi forskar själva, vi utvecklar själva och vi tillverkar våra 
innovativa tillträdessystem själva. EVVA drivs som familjeföretag och hör till de mest framgångsrika 
företagen i branschen internationellt: vi har för närvarande mer än 300 patentansökningar, dotterbolag i 
tio europeiska länder samt distributörer världen över. 
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