Tisková zpráva
Prezident EHEDG navštívil ACO
Knuth Lorenzen, prezident EHEDG, navštívil Přibyslav - sídlo vedení a výrobního závodu ACO
Industries, jednoho z předních světových specialistů na odvodnění.

Během návštěvy, uskutečněné začátkem března pan Lorenzen absolvoval prohlídku výrobní
a vývojové základny ACO, a také se zde setkal s nejvyššími představiteli ACO Čína, kteří
pomáhají EHEDG v založení nové regionální sekce EHEDG v této zemi.
Jan Císek, generální ředitel společnosti ACO Industries k. s., říká: "EHEDG je neocenitelným
zdrojem osvědčených postupů a pozitivním hybnou silou v potravinářském průmyslu. Návštěva
Knutha Lorenzena a naše zapojení do zakládání regionální sekce EHEDG v Číně odráží sílu
vztahu ACO s EHEDG i náš dlouhodobý závazek soustředit se na zlepšování hygienických
standardů při zpracování potravin během všech jeho procesů. Těšíme se na podporu pana
Lorenzena a jeho týmu v příštích měsících."
ACO bylo prvním výrobcem odvodnění, který se stal členem EHEDG. Společnost také hrála
klíčovou roli při vytváření dvou nových regionálních organizací EHEDG v Evropě a její technický
ředitel je autorem kapitoly "Hygienický design podlahových odvodňovacích prvků", kapitola
ročenky EHEDG (2013/2014). V poslední době se ACO také podílelo na tvorbě metodického
dokumentu EHEDG ‘Doc 44’ a ve spolupráci s dalšími odborníky z potravinářského průmyslu
hrálo klíčovou roli v jeho vývoji.
Spolupráce společnosti s EHEDG je klíčovou součástí jeho filozofie HygieneFirst - přístupu
k hygienickému designu odvodnění, který ztělesňuje závazek ACO ke zvyšování standardů
v každé části hygienického procesu odvodnění od návrhu a instalace až po čištění a průběžnou
údržbu.
Pro více informací o ACO, HygieneFirst filosofii a novém plně hygienickém odvodňovacím
systému ACO navštivte www.aco-industrialdrainage.com
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Profil ACO Industries k. s.
ACO Industries patří mezi největší výrobní závody skupiny ACO, lídra na světovém trhu
s odvodňovací technikou. Přibyslavský závod vyvíjí a vyrábí především profesionální
odvodňovací systémy pro vnitřní odvodnění v potravinářském průmyslu a komerčních
kuchyních, dále systémy pro odvodnění venkovních zpevněných ploch. Výrobky nacházejí
uplatnění ve stavebnictví, stavbě komunikací nebo při stavbě námořních lodí a dodávají se do
mnoha zemí všech kontinentů. Při výrobě se používá především nerezová ocel, černá ocel
a polymerbeton. Komplexní technická a marketingová podpora je součástí standardní nabídky
zákazníkovi.

Historie závodu začíná v roce 1993, kdy ACO zakoupilo objekt strojírenského závodu v
Přibyslavi. Současný vzhled areálu je výsledkem rozsáhlých oprav a rekonstrukcí původních
budov; především výstavby nových hal pro zpracování nerezu v roce 2000, investicí do mořírny
nerezové oceli v roce 2002 a rozšířením haly mořírny a stavby žárové zinkovny v roce 2007.
I v současnosti společnost investuje do budov a nejnovějších výrobních technologií. Závod
zavedl systém kvality podle ISO9001 a řadu produktových certifikátů jako je KIWA, Bureau
Veritas, Lloyds register, DNV apod.
Závod s 570 zaměstnanci je významným zaměstnavatelem regionu Vysočiny. V roce 2014
dosáhl obrat 1,2 miliardy korun, vykazuje dlouhodobě velmi solidní ekonomické ukazatele
a trvalý růst i v době, kdy evropské trhy spíše padaly. Firma je jednou z největších výrobních
základen německého holdingu s celosvětově 3600 zaměstnanci, působícího ve více než 40
zemích. V České republice provozuje ACO ještě dva menší výrobní závody a dvě obchodní
společnosti.

ACO Industries je kromě výrobní základny skupiny také důležitým kompetenčním centrem
v rámci skupiny ACO. Hlavní produktové skupiny jsou v rámci ACO Group rozděleny na
strategické obchodní oblasti (SBF), jejichž posláním je zajistit, aby ACO bylo vždy schopné
předvídat a uspokojit požadavky konkrétního segmentu trhu, nebo dokonce trh vytvářelo.
Strategická obchodní oblast ACO pro Vnitřní odvodnění budov (SBF Building Drainage) má
centrum v Přibyslavi a nese proto v rámci skupiny ACO odpovědnost za marketing, vývoj,
výrobu i podporu prodeje nerezových vpustí, žlabů a potrubních systémů.
Kromě hospodářských výsledků ACO Industries považuje za své poslání podnikat šetrně vůči
životnímu prostředí s maximální možnou ochranou zdraví svých zaměstnanců. To dokumentuje
i osvědčení „Bezpečný podnik“, jehož je ACO Industries držitelem. Jako dobrý soused podporuje
i vybrané sportovní, společenské a sociální aktivity ve svém okolí.
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