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Výrobce ohřívačů vody DZ Dražice loni zvýšil tržby na
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Výrobce ohřívačů vody DZ Dražice loni zvýšil tržby na 1,69 mld Kč
Společnost DZ Dražice, která je největším tuzemským výrobcem ohřívačů vody a výhradním
dovozcem švédských tepelných čerpadel NIBE, loni zvýšila tržby o pět procent na 1,69 miliardy
korun. Jde o rekordní částku, informovala dnes ČTK Marie Cimplová z PR agentury Crest
Communications.
Největší nárůst prodejů, a to o 14 procent, zaznamenala firma u tepelných čerpadel NIBE, která
zajišťují vytápění nebo ohřev vody prostřednictvím obnovitelných zdrojů energie. Jejich podíl na
celkovém obratu dosáhl 30 procent.
"Větší příklon trhu k energeticky úsporné výstavbě a pokračování státních dotačních programů
způsobily, že se lidé intenzivněji zajímají o různé možnosti šetrného vytápění nebo chlazení svých
nemovitostí," řekl generální ředitel DZ Dražice Karel Pacourek.
Dalších 43 procent tržeb připadlo na prodej ohřívačů vody a akumulačních nádrží, 27 procent na
export především do pobaltských států, jako je Polsko, Rusko nebo Ukrajina.
"Celkově jsme prodali 3500 kusů tepelných čerpadel, oproti 3193 kusům v předloňském roce, a
230.000 kusů ohřívačů vody a akumulačních nádrží. K nejoblíbenějším modelům na českém a
slovenském trhu patřily elektrické ohřívače vody a tepelná čerpadla systému voda - vzduch," řekl
Pacourek. Na exportních trzích byly nejžádanější nepřímotopné zásobníky vody.
Letos se společnost chystá investovat do vývoje dalších inovativních systémů a do modernizace a
automatizace skladových a výrobních prostor. Aktuálně dokončila velký, plně automatizovaný sklad.
DZ Dražice vlastní výrobní závod s několika linkami v Dražicích a Luštěnicích nedaleko Benátek nad
Jizerou. Tradice firmy sahá do počátku 20. století. Od roku 2006 je závod členem švédské skupiny
NIBE.
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