
 

 

 

Fakta a čísla o skupině ACO 

 

Skupina ACO je světovým lídrem v oblasti odvodňovací techniky. Změny klimatu pro ni znamenají výzvu, jak 
účinně reagovat a pracovat s novým prostředím. Díky jednotnému přístupu je ACO zkratkou pro profesionální, 
efektivní čištění, kontrolované vypouštění a opětovné využití vody. Mezi její produkty patří nerezové a 
polymer betonové odvodňovací žlaby, odlučovače tuků a ropných látek, zpětné klapky, čerpadla, tlaková 
vodotěsná sklepní okna a sklepní světlíky.  

Rodinný podnik se sídlem v Rendsburgu/ Büdelsdorfu v Německu byl založen v roce 1946 na pozemku slévárny 
Carlshütte jako první průmyslový podnik v oblasti Šlesvicko-Holštýnska, který má dodnes ve zdejším regionu 
silné kořeny. Největší silou skupiny ACO je inovace, která spočívá v intenzivním výzkumu a vývoji a technických 
znalostech zpracování polymerbetonu, plastu, litiny, nerezové oceli a železobetonu. Pobočky ACO fungují ve 
více než 40 zemích světa a provozují 30 výrobních závodů na všech světových kontinentech. S přibližně 4000 
zaměstnanci dosáhla společnost v roce 2014 obratu 670 milionů Euro.  

 

Skupina ACO ve zkratce 

• V roce 1946 Josef-Severin Ahlmann založil společnost ACO 
• 4000 zaměstnanců ve více než 40 zemích (Evropa, Amerika, Asie, Austrálie, Afrika) 
• 30 výrobních závodů v 15 zemích 
• Obrat 2014: 670 milionů Euro 
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Růst společnosti 

• 1993: první výroba plastu zesíleného skelnými vlákny v Monroe v Severní Karolíně 
akvizice závodu Agrostroj v Přibyslavi v České republice  

• 1994: akvizice Polycrete, v Sydney, Austrálie 
akvizice Inotec ve Švýcarsku 

• 1995: akvizice Plastmo Group ve Skandinávii, Velké Británii a Polsku 
• 1996: začátek produkce v Legionowo v Polsku 

akvizice Signum v Německu 
akvizice Hvidbjerg Vinduet v Dánsku 
akvizice AWK Guss- a  Amaturenwerke v Kaiserslauternu 

• 1998: začátek produkce v Maçanet ve Španělsku 
• 1999: rozšíření výroby z nerezové oceli v Přibyslavi v České republice 

Přidává se Poly Bau ve Švýcarsku 
• 2000: akvizice Passavant Entwässerungs-  a Abscheidetechnik v Německu, Itálii, Švýcarsku, Belgii a Holandsku 

Expanse do jihovýchodní Evropy – Rumunsko, Chorvatsko, Bulharsko 
• 2001: akvizice Yankee Plastiv v USA 
• 2002: akvizice DJ Muller v Austrálii 

Multi-lite v Dánsku 
• 2003: akvizice Compasso v Itálii 
• 2004: akvizice Funki Tech A/S v Dánsku 

expanse do Číny a Spojených arabských emirátů 
• 2005: integrace odvodňovacího systému Möck 

akvizice specialisty v oblasti odlužování, společnosti TTM ve Švédsku 
• 2006: založena Aguss Vertrieb s.r.o. 

založena ACO Eurobar s.r.o.  
• 2007: začátek produkce v nových výrobnách ACO v Casa Grande/Phoenix v Arizoně v USA 

Expanze do Indie 
• 2008: expanze produkce polymerbetonu v Rendsburgu/Büdelsdorfu, Stadtlengsfeldu a Táboře v České 

republice 
• 2009: akvizice Hestaf a Fritschi ve Švýcarsku,  

začátek výroby z nerezu v Dubaji 
• 2010: otevřena výroba polymerbetonu v Šanghaji 

akvizice finského specialisty na na odlučování Ekopinta 
• 2011: expanze do Brazílie a Mexika 
• 2012: založena Distribuční společnost na Novém Zélandu 

akvizice Havo Strangguss s.r.o. v Německu 
založena distribuční společnost v Jižní Africe 
založena distribuční společnost v Maroku 

• 2013: Převzetí společnosti Hydrocast SARL, Francie 
založení prodejní společnosti ACO Funki v Rusku 
založení prodejní společnosti v Chile 
založení prodejní společnosti v Kolumbii 
založení prodejní společnosti V Mosambiku 
rozšíření výrobních ploch v Dubaji a Istanbulu 

• 2013: Převzetí společnosti ALLERUP TEKNIK AS, Dánsko 
Převzetí Egebjerg International a Master Trading, Dánsko 
Převzetí obchodní společnosti  Strangguss  AT  Nanjing, Čína 
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O společnosti ACO 

Skupina ACO je výrobcem prvků pro stavebnictví s vedoucím postavením ve svém oboru v Evropě. Roční obrat skupiny, 

působící ve více než 40 zemích světa dosáhl v roce 2014 celkem 670 milionů euro. Disponuje 30 výrobními místy v 15 

zemích a 60 distribučními společnostmi. Celkově společnost zaměstnává kolem 4 000 zaměstnanců. ACO je rodinným 

podnikem se sídlem v Rendsburgu v severním Německu, založena byla v roce 1946 Josefem-Severinem Ahlmannem. ACO 

dosáhlo celosvětově vedoucí postavení v oblasti zpracování polymerického betonu při výrobě systémů odvodnění 

zpevněných ploch a po spojení s částí skupiny Passavant výrazně posiluje pozice na trhu odvodnění budov a odlučovací 

techniky. 

ACO Industries k.s. v Přibyslavi patří mezi největší výrobní závody skupiny ACO, lídra na světovém trhu s odvodňovací 

technikou. Vyvíjí a vyrábí především profesionální odvodňovací systémy pro vnitřní odvodnění v potravinářském průmyslu a 

komerčních kuchyních, dále systémy pro odvodnění venkovních zpevněných ploch. ACO výrobky jsou dodávány do mnoha 

zemí všech kontinentů. Závod zpracovává především nerezovou ocel, černou ocel a polymerbeton. Komplexní technická a 

marketingová podpora je součástí nabídky pro zákazníka. 
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