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Družstevní závody Dražice zvýšily tržby o 9,7 pct na 1,4 mld. Kč

Družstevní závody Dražice v Benátkách nad Jizerou na Mladoboleslavsku, které jsou
největším tuzemským výrobcem ohřívačů vody, loni zvýšily tržby téměř o 9,7 procenta na
1,4 miliardy korun. Firma prodala rekordní počet více než 2300 tepelných čerpadel za
304 milionů korun, informovala dnes ČTK Marie Cimplová z PR agentury Crest
Communications.
Na celkovém obratu firmy, která se věnuje také exkluzivnímu dovozu švédských tepelných
čerpadel NIBE, se z poloviny podílel tuzemský prodej produktů Družstevních závodů,
z 22 procent prodej čerpadel NIBE a zbytek tvořil export do zemí EU, Ruska nebo Severní
Ameriky. „V uplynulém období jsme prodali 224.000 kusů ohřívačů vody a rekordní počet
více než 2300 kusů tepelných čerpadel NIBE. Při meziročním srovnání tak vzrostl počet
prodaných ohřívačů vody o sedm procent a tepelných čerpadel o více než 21 procent,“ uvedl
generální ředitel Karel Pacourek. Za výsledky vidí nejen inovativní postupy nebo kvalitní
materiály a technologie, ale také zvyšující se poptávku po environmentálně šetrných
zařízeních na vytápění a ohřev vody a velký zájem o čerpání takzvaných kotlíkových dotací.
Kdyby firma pokračovala stejným tempem i letos, mohla by podle něj v tržbách překonat
hranici 1,5 miliardy Kč.
Společnost chce v letošním roce investovat do modernizace, lidských zdrojů, průmyslu
4.0 a vývoje dalších inovativních řešení. Již nyní využívá některé unikátní materiály
a technologie, například polyuretanovou izolační pěnu s nadouvadly čtvrté generace nebo
suchá keramická topná tělesa, která dobře odolávají působení tvrdé vody. „Zároveň se
chystáme rozšiřovat portfolio o další environmentálně šetrná zařízení na vytápění, chlazení
či ohřev vody,“ uvedl Pacourek. Už v lednu firma uvedla na trh nový elektrický ohřívač vody
do malých prostor a tepelné čerpadlo systému vzduch-voda s plynule řízeným výkonem.
Dlouhodobý vývoj podle ní směřuje k výstavbě budov se stále nižší spotřebou energie,
a proto očekává růst poptávky po tepelných čerpadlech s výkonem tři až šest kW.
Tradice firmy Družstevní závody Dražice sahá do počátku 20. století. Od roku 2006 je závod
členem švédské skupiny NIBE.
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