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Dalsza ekspansja firmy EVVA 
Austriacka firma, dzięki rozbudowie siedziby w Wiedniu, stawia kolejny 
kamień milowy w ponad stuletniej, bogatej w sukcesy historii. 
 
Rozbudowa zakładu w Wiedniu 
"To piękne uczucie, że stoimy w nowym budynku. Wspólnie stworzyliśmy coś wspaniałego. W tym celu 

musieliśmy przezwyciężyć kilka trudności. Dzięki poświęceniu i zaangażowaniu wszystkich uczestników projektu 

udało nam się to osiągnąć w imponujący sposób. We własnym oraz mojej żony imieniu pragnę za to bardzo 

podziękować!"- cieszy się Stefan Ehrlich-Adám, Dyrektor Generalny Grupy EVVA, podczas uroczystego otwarcia 

nowego budynku. Rozbudowa zakładu produkcyjnego EVVA w Wienerberg była konieczna ze względu na 

panujący od kilku lat brak miejsca. "Do podjęcia decyzji o zainwestowaniu w nowy budynek skłonił nas nasz nowy 

system Akura 44. Wraz z dobudową poszerzamy powierzchnię produkcyjną o 20% i dzięki temu pozostajemy 
wierni naszej lokalizacji od 1955 roku" - mówi Ehrlich-Adám.  
 
Inwestycje w przyszłość 
Rozbudową zakładu w Wiedniu firma EVVA konsekwentnie realizuje rozpoczętą strategię "Power Plant". Trzy 
wybrane w tym celu główne zakłady produkcyjne, to oprócz rozbudowanego budynku w Wiedniu, 
zmodernizowany zakład produkcyjny w niemieckim Krefeld oraz nowy budynek typu "greenfield" otwarty 
dwa miesiące temu w Tišnovie (Republika Czeska). Tak zwane zakłady satelity do elastycznej i szybkiej 
produkcji oraz montażu produktów spełniające lokalne potrzeby, w przyszłości będą znajdowały się w 
wytypowanych międzynarodowych oddziałach EVVA. „Dzięki strategii Power Plant i związanymi z tym 

inwestycjami postawiliśmy w EVVA na przyszłość i daliśmy wyraźne zobowiązanie dla zakładów produkcyjnych”- 
dodaje Dyrektor Generalny Ehrlich-Adám. 
 
Działania w kierunku doskonałości 

Rozbudowa fabryki w Wiedniu i stworzona w ten sposób nowa powierzchnia licząca 4000 m2 zapewni nie tylko w 

przyszłości, wystarczające moce do rozszerzenia portfolio produktów, ale także umożliwi optymalizację istniejących  

linii produkcyjnych, a tym samym zwiększenie wydajności. "Wskazujemy wyraźnie, jakie cele będziemy 

konsekwentnie realizowali w firmie EVVA w przyszłości: innowacje i nowe produkty, jak również dalsza 

rozbudowa istniejących linii produktów, dalszy wzrost niezawodności dostaw oraz zwiększona wydajność całego 

łańcucha wartości w połączeniu z wyraźnym ukierunkowaniem na zrównoważony rozwój" - wyjaśnia Michael Kiel, 

Group Division Manager Operations. Jednym słowem są to ważne kroki naprzód na naszej drodze rozwoju ku 

jeszcze większej doskonałości. 
 
Green Factory 
Hasło - zrównoważony rozwój: Firma EVVA od wielu lat promuje związane z tym możliwości i inwestycje za co 

otrzymała liczne wyróżnienia, w tym (ponownie) nagrodę „Trigos“. Obok licznych i stale optymalizowanych działań 
na rzecz "czystej produkcji" EVVA zainstalowała w wielu miejscach własne systemy fotowoltaiczne (PV), aby 
samodzielnie wytwarzać część potrzebnej energii. W nowym budynku zainstalowano również instalację 

fotowoltaiczną. Instalacje fotowoltaiczne wytworzą razem w przyszłości 250 000 kWh ekologicznej energii  

rocznie, czyli tyle ile 50 domów jednorodzinnych rocznie. Firma EVVA zaoszczędzi przy tym ok. 30 000,- Euro 

rocznie na zakupie energii i zmniejszy tym samym emisję CO2 o ok. 100 ton.  
 
„Szczególną cechą nowego budynku jest jego zrównoważone środowisko" - wyjaśnia Martin van Berkum, 
kierownik działu produkcji w firmie EVVA. "Oprócz instalacji fotowoltaicznej i wprowadzenia centralnego 
cyfrowego systemu zarządzania budynkiem (BMS), co pozytywnie wpływa na zużycie energii i redukcję emisji, po 

raz pierwszy mamy w naszym zakładzie całkowicie zrównoważony budynek z techniką aktywacji rdzenia 

betonowego.Ten montowany na suficie system zapewnia optymalne i oszczędne ogrzewanie oraz chłodzenie. 
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Dzięki temu oszczędzamy rocznie ok. 50 000 kWh , co odpowiada rocznemu zapotrzebowaniu energetycznemu 
10 domów jednorodzinnych". 
 
Wyzwania związane z inwestycjami typu brownfield 

W nowopowstałym, czteropiętrowym budynku EVVA znalazł się także garaż podziemny o powierzchni 650 
m2 i tym samym zagospodarowano przestrzeń na tyłach siedziby firmy. Rozważania projektowe opierały się 
na tak zwanym projektowaniu "brownfield", czyli planowaniu, które uwzględniało istniejące budynki 
pozostałe w starym skrzydle, takie jak: galwanizernia, komin i magazyn oraz związane z nimi wyzwania 
budowlane. Za planowanie odpowiedzialna jest firma architektoniczna Gottfried Woisetschläger, która 
wykonała projekt budowlany z firmą budowlaną Pittel+Brausewetter. Budowa trwała dwa lata, wliczając 
czteromiesięczny przestój związany z COVID-19. Wszyscy uczestnicy podkreślali dobrą współpracę zarówno 
przy wyzwaniach technicznych, jak również przy tych związanych z pandemią. 
 
 
Film z otwarcia https://youtu.be/7j8IIydLle8  
 
 
 
 
Zdjęcia (bezpłatne zastosowanie w przypadku użytku redakcyjnego) ©EVVA 

Zdjęcie 1: Wdrożenie strategii "Power Plant" i związane z nią inwestycje dają firmie EVVA zabezpieczenie na przyszłość oraz 
jednoznaczne poparcie dla zakładów produkcyjnych. 
 
Zdjęcie 2: Dzięki rozbudowie zakładu w Wienerbergu firma EVVA położyła kolejny kamień milowy w swojej ponad 100-letniej 
bogatej w sukcesy historii. 
 
Zdjęcie 3: Nowy, całkowicie zrównoważony środowiskowo budynek firmy EVVA wyposażony jest oprócz systemu 

fotowoltaicznego i centralnego systemu zarządzania budynkiem w technologię aktywacji betonowego rdzenia, co skutkuje 

pozytywnie na poziom zużycia energii i redukcję emisji. 
 
Zdjęcie 4: Właściciele Stefan i Nicole Ehrlich-Adám, kierownik produkcji Martin Van Berkum, architekt Gottfried Woisetschlagr i 

dyrektor działu operacyjnego Michael Kiel, wspólnie przecinają wstęgę na otwarcie. 
 
 
 

 
EVVA od 100 lat kojarzy się jednoznacznie z mechanicznymi i elektronicznymi systemami kontroli dostępu na 
najwyższym poziomie technicznym. To, co zacze ̨ło 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 przedsie ̨biorstwo rodzinne, EVVA zalicza sie ̨ do najlepszych 
przedsie ̨biorstw w branży: do tej pory zgłosiliśmy ponad 300 patentów, jesteśmy reprezentowani na całym 
świecie przez filie na dziesie ̨ciu rynkach europejskich oraz przez dystrybutorów.  
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