
Tisková zpráva 
Vídeň, 07.10.2021 
 

EVVA získává cenu za trvalou udržitelnost 
TRIGOS 
Čistá výroba společnosti EVVA byla oceněna v kategorii ochrany klimatu. 
 
TRIGOS je nejuznávanějším rakouským oceněním pro zodpovědné hospodaření a uděluje se od 

roku 2004. Vyznamenány jsou firmy, které přebírají vůdčí roli a jsou příkladem odpovědných 
obchodních praktik a udržitelnosti. Významně přispívají k budoucí životaschopnosti ekonomiky, 

společnosti a životního prostředí. Společnost EVVA byla nominována v kategorii „Ochrana 

klimatu“ - za komplexní iniciativy týkající se technologie centrálního řízení budov a čisté výroby. 
Přesně devět let po vítězství v soutěži TRIGOS v kategorii ekologie, což je nejdůležitější ocenění za 

udržitelnost, získala EVVA ocenění TRIGOS v kategorii ochrany klimatu. 

Špičková odborná porota udělila Trigos společnosti EVVA za centrální řídicí systém budov a 

podporu čisté výroby. „U specialisty na přístupové systémy umělá inteligence topí a chladí, což 

šetří obrovské množství elektřiny. Kromě toho společnost EVVA neustále zvyšuje výrobu bez oleje, 

emulzí nebo vody," takže to je ten důvod pro ocenění. Vítězné společnosti se vyznačují ukotvením 
odpovědné činnosti ve svém hlavním podnikání, inovativními iniciativami a přispěním k cílům OSN 
v oblasti udržitelnosti. Všichni obdrželi trofeje od gabarage upcycling design.  

Ocenění pro všechny pracovníky společnosti EVVA 

Poté, co EVVA v roce 2012 TRIGOS vyhrála a v roce 2015 byla nominována, se nyní v roce 2021 
dostala potřetí do finále. A úspěšně. „Za tímto úspěchem stojí trvalé nasazení a spolupráce všech 

zaměstnanců společnosti EVVA. To z nás dělá jednu z nejudržitelnějších společností v Rakousku!“, 

raduje se Mag. Nicole Ehrlich-Adám, CPO EVVA Sicherheitstechnologie GmbH. Z ocenění TRIGOS 

Award se těší také výkonný ředitel skupiny EVVA Group, Stefan Ehrlich-Adám: „Už jen nominace 

podtrhuje naši roli jako vzor pro CSR. Skutečnost, že jsme nakonec dokázali zvítězit nad všemi 

ostatními společnostmi, dokazuje naše vysoké standardy CSR ve všech oblastech společnosti.”  

Jedno z nejdůležitějších ocenění za udržitelnost ve střední Evropě 

Zůstalo to vzrušující naživo až do konce i prostřednictvím živého přenosu: EVVA byla na TRIGOS v 
kategorii ochrany klimatu nominována s dalšími 2 společnostmi; celkem se přihlásilo 150 

společností. Ocenění TRIGOS převzal na slavnostním galavečeru vedoucí výroby EVVA Martin Van 

Berkum. „Bylo mi velkou ctí převzít toto důležité ocenění jménem všech zaměstnanců společnosti 

EVVA. Toto ocenění ukazuje, že naše roky úsilí v oblasti čisté výroby se vyplatily," zdůrazňuje Van 
Berkum. 

Zpráva EVVA o udržitelnosti 

A vše o projektech EVVA týkajících se ekologie, ekonomie a společnosti v digitální zprávě o trvalé 
udržitelnosti na adrese www.evva.com/nachhaltigkeit a nyní také v angličtině 
na www.evva.com/sustainability 

 

Na fotogalerii TRIGOS: 
https://www.flickr.com/photos/162951334@N07/sets/72157719862877731/  

 

http://www.gabarage.at/
http://www.evva.com/nachhaltigkeit
http://www.evva.com/sustainability
https://www.flickr.com/photos/162951334@N07/sets/72157719862877731/
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Společnost EVVA je rakouský rodinný podnik (založený v roce 1919) a přední evropský výrobce 

mechanických a elektronických zabezpečovacích systémů. Zabezpečovací produkty společnosti 

EVVA, které se již osvědčily v celém světě, poskytují optimální ochranu a vyšší míru komfortu 

podnikům, veřejným institucím i soukromým domácnostem. Naše celosvětová síť zkušených 

prodejních partnerů, jakož i naši zaměstnanci, kteří v počtu zhruba 750 pracují ve vídeňském 

ústředí a v 10 pobočkách, zajišťují realizaci individuálně přizpůsobených řešení s vysokou jistotou 

návratnosti investice. Vlastní výzkumné a vývojové oddělení společnosti určuje svými inovacemi 

trend na evropském trhu zabezpečovacích systémů. Neustálým obměňováním svého 

produktového portfolia zajišťujeme trvalé posilování postavení celé skupiny EVVA na vybraných 
trzích. 
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