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EVVA naďalej expanduje 
Táto popredná rakúska firma dosiahla stavebným rozšírením pobočky vo Wienerbergu 

ďalší míľnik na svojej teraz už viac ako storočnej ceste v ústrety úspechu. 
 
Záväzok voči pobočke vo Viedni 

„Je pekný pocit stáť v novej budove. Spoločne sme tu vytvorili niečo naozaj úžasné. Museli sme pritom prekonať 
niekoľko ťažkých prekážok. Vďaka nasadeniu a zapojeniu všetkých účastníkov projektu sa nám to však podarilo. Za 

to v mojom mene a v mene mojej manželky srdečne ďakujem,“ teší sa Stefan Ehrlich-Adám, CEO skupiny EVVA, na 

internej oslave otvorenia novej prístavby. V dôsledku niekoľko rokov trvajúceho nedostatku miesta bolo potrebné 

rozšíriť výrobu EVVA vo Wienerbergu. „V poslednom čase bola naša nová mechanická platforma Akura 44 ďalšou 

motiváciou, aby sme premýšľali o investícii do novej budovy. Prístavba rozšírila výrobnú plochu o 20 %, vďaka 

čomu môžeme zostať v našej prevádzke, kde pôsobíme od roku 1955,“ hovorí Ehrlich-Adám.  
 
Investície do budúcnosti 
S prístavbou vo Viedni firma EVVA realizuje stanovenú stratégiu Power Plant aj zo stavebného hľadiska. Medzi tri 

hlavné výrobné závody zahrnuté do tejto stratégie patrí okrem práve dokončenej novostavby vo Wienerbergu aj 
modernizovaná výroba v nemeckom Krefelde a pred dvomi mesiacmi otvorená novostavba na zelenej lúke 
v Tišnove v Českej republike. Takzvané satelity pre flexibilnú a rýchlu výrobu a montáž produktov pre lokálne 

potreby sa budú nachádzať priamo na mieste, v príslušných medzinárodných pobočkách EVVA. „Vďaka stratégii 

Power Plant a súvisiacim investíciám sme firmu EVVA pripravili na budúcnosť a stanovili sme jasný záväzok pre 

výrobné pobočky,“ dopĺňa CEO Ehrlich-Adám. 
 
Veľké kroky na ceste k excelentnosti 

Prístavba vo Viedni a vytvorená nová plocha 4 000 m2  budú poskytovať nielen dostatok kapacity na rozširovanie 
produktového portfólia, ale umožnia tiež optimalizáciu existujúcich produktových radov a tým aj zvýšenie 
výkonnosti. „Tým jasne ukážeme, aké požiadavky sa firma EVVA bude aj naďalej snažiť dôsledne plniť: inovácie a 

nové produkty, ako aj ďalšie rozšírenie existujúcich produktových radov. Ďalším plusom bude rýchlosť, ešte väčšie 

zvýšenie spoľahlivosti dodávok, ako aj zvýšená efektivita celého hodnotového reťazca v kombinácii s jasným 

zameraním na oblasť udržateľnosti,“ vysvetľuje Michael Kiel, vedúci divízie koncernu Operations. „Ide o dôležité 

ďalšie kroky na našej ceste v oblasti rozvoja excelentnosti“. 
 
Green Factory 
Kľúčové slovo udržateľnosť: EVVA už mnoho rokov využíva súvisiace možnosti a investície a získala za svoje kroky 
množstvo ocenení, napríklad tento rok získala znova ocenenie „Trigos“-Award Okrem mnohých priebežne 
optimalizovaných opatrení Clean Production vybudovala firma EVVA vo viacerých pobočkách vlastné fotovoltické 

(PV) zariadenia, vďaka ktorým samostatne vyrába časť svojej spotrebúvanej energie. Aj na novej prístavbe bolo 

nainštalované PV zariadenie. Spoločne produkujú fotovoltické zariadenia 250 000 kWh ekologickej energie ročne, 

čo približne zodpovedá množstvu energie, ktoré spotrebuje 50 rodinných domov ročne. Vďaka tomu EVVA ušetrí 

asi 30 000 eur ročne za nákup energie a zabraňuje vypúšťaniu 100 ton emisií CO² do životného prostredia.  
 
„Zvláštnosťou novej budovy je jej udržateľnosť,“ vysvetľuje Martin Van Berkum, vedúci oddelenia výroby vo firme 
EVVA. „Fotovoltické zariadenie a zavedenie centrálnej digitálnej riadiacej techniky budovy (GLT), ktoré majú 
pozitívny vplyv na spotrebu energie a znižovanie emisií, nie je všetko. Ide o prvú pobočku s kompletne udržateľnou 

budovou s aktiváciou betónového jadra. Tento systém nainštalovaný na strope zabezpečuje optimálne vykurovanie 

a chladenie, ktoré šetrí zdroje. Vďaka tomu ročne ušetríme asi 50 000 kWh, čo približne zodpovedá množstvu 

energie, ktoré spotrebuje 10 rodinných domov ročne.“ 
 
Výzva v podobe plánovania brown fieldov 
V rámci novej prístavby EVVA bol na ploche 650 m2 vybudovaný suterén s podzemnou garážou, prízemie a štyri 
poschodia. Súčasne sa uzatvorila medzera medzi budovami v zadnej časti firemného areálu. Úvahy sa pritom 
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zakladali na takzvanom plánovaní brown fieldov – šlo o plánovanie s ohľadom na zachovanie predchádzajúceho 
stavu v starom trakte, najmä galvaniky, komínov a skladov, a s tým spojené stavebné výzvy. Za plánovanie 
zodpovedá architektonická kancelária Gottfried Woisetschläger a samotnú stavbu realizoval stavebný podnik 
Pittel+Brausewetter. Výstavba trvala dva roky vrátane štvormesačného zastavenia stavby v dôsledku pandémie 

koronavírusu. Všetci zúčastnení sa zhodujú, že spolupráca bola skvelá, a to aj napriek technickým výzvam, ako aj 

náročným podmienkam súvisiacim s pandémiou. 
 
 
Video o otvorení https://youtu.be/7j8IIydLle8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotocredit (kopírovanie zadarmo na redakčné použitie) ©EVVA 

Obrázok 1: Vďaka stratégii Power Plant a súvisiacim investíciám je firma EVVA pripravená na budúcnosť 
a stanovil sa jasný záväzok pre výrobné pobočky. 
 
Obrázok 2: Firma EVVA dosiahla stavebným rozšírením pobočky vo Wienerbergu ďalší míľnik na svojej teraz už 

viac ako storočnej ceste v ústrety úspechu. 
 
Obrázok 3: Firma EVVA postavila prvú kompletne udržateľnú budovu, ktorá okrem fotovoltického zariadenia 
a zavedenej centrálnej digitálnej riadiacej techniky budovy, ktoré majú pozitívny vplyv na spotrebu energie 
a znižovanie emisií, disponuje aj aktiváciou betónového jadra. 
 
Obrázok 4: Majitelia Stefan a Nicole Ehrlich-Adám, vedúci výroby Martin Van Berkum, architekt Gottfried 
Woisetschläger a vedúci divízie koncernu Operations Michael Kiel spoločne strihajú pásku pri príležitosti otvorenia 
budovy. 
 
 

 
EVVA je už 100 rokov synonymom pre mechanické a elektronické prístupové systémy na najvyššej technickej 
úrovni. To, čo začalo v roku 1919 založením „Inštitútu pre výskum, experimenty a aplikáciu“ (EVVA), je dnes 
ústredným prvkom našej firemnej filozofie: Sami realizujeme výskum a vývoj a tiež sami naše inovatívne 
prístupové riešenia vyrábame. Ako rodinný podnik sa EVVA radí medzi medzinárodne najúspešnejšie firmy svojho 
odvetvia: dnes máme prihlásených viac než 300 patentov, s pobočkami sme zastúpení na desiatich európskych 
trhoch a prostredníctvom distribútorov po celom svete. 
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