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Knauf 30 let od svého založení

Rok 2021 byl poznamenán celou řadou událostí. Na začátku roku,
prakticky uprostřed pandemie, bylo největší snahou vypořádat se co
nejlépe s krizovou situací, což se i díky zkušenostem získaných v roce
2020 podařilo, aniž by se musela třeba jen na den zavřít výroba
v některém
z výrobních
závodů.
Díky
tomu
se
dodávky
materiálů realizovaly podle plánu. Ústupem pandemie se na jaře objevil
ale jiný fenomén, který ovlivnil zásadním způsobem stavební výrobu
v České republice, a tím je nedostatek materiálu na trhu a
bezprecedentní nárůst cen surovin a materiálů. Tomuto jevu se firma
Knauf musela přizpůsobit, byť její snahou bylo s velkým úsilím
minimalizovat přímý dopad na zákazníky. Naštěstí k velkým výkyvům
z pohledu zpoždění dodávek nedošlo, a i ty nejsložitější stavby pokračují
dál.
V roce 2021 Knauf Praha slaví výročí 30 let od svého založení. Za tu
dobu se stavebnictví změnilo. Všechny technologie i materiály se dnes
podřizují rychlosti a jednoduchosti stavby s cílem maximálně eliminovat
výskyt chyb a zachovat plynulost stavebního procesu. Knauf se tomuto
trendu přizpůsobuje, respektive snaží se být tím aktivním hráčem na trhu,
protože význam suché výstavby každým rokem roste. Za zmínku stojí
zejména problematika stavební i prostorové akustiky a samozřejmě
požární bezpečnost. Akustický i požární katalog Knauf se v tomto ohledu
stal pro mnohé projektanty významným a vyhledávaným pomocníkem.
Novinky, se kterými Knauf každý rok přichází, tuto snahu jen potvrzují.
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Připomeňme několik okamžiků z historie firmy Knauf Praha. V roce 1991
po založení firmy se prodalo na českém trhu pouhých 40 tisíc m2
sádrokartonových desek, ale o rok později již desetkrát tolik. V roce 1993
Knauf kupuje a rozbíhá maltárnu v Praze Kbely. V roce 1994 byla
zahájena výroba sádrokartonových desek v závodě Počerady, který byl
vůbec prvním svého druhu v celé východní Evropě. V roce 1999 bylo
v závodě Počerady vyrobeno 50 milionů m2 sádrokartonových desek.
V roce 2005 se rozběhla výroba sádrových omítek v Praze ve Kbelích.
V letošním roce se produkce sádrokartonových desek dotkne hranice
téměř 400 milionů m2 desek. Z tohoto počtu zhruba 60 % mířilo na český
trh a zbytek tvořil export zejména do Německa, Švýcarska a na
Slovensko.
Mezi nejvýznamnější produkty, postupně zaváděné na trh, patří řada
akustických desek pro zvukovou ochranu: od špičkové desky
SILENTBOARD přes multifunkční DIAMANT, a novinku roku 2021 BLUE
AKUSTIK, až po RED Piano. V oblasti prostorové akustiky bodují
akustické děrované desky CLEANEO. Úspěšnými stálicemi na trhu
v oblasti protipožární ochrany jsou protipožární deska FIREBOARD
a protipožární omítka Vermiplaster, které v loňském roce doplnil
sortiment protipožárních ucpávek.
Knauf Praha, spol. s r. o. (www.knauf.cz )
Knauf Praha, spol. s r. o., se specializuje zejména na výrobu a prodej
sádrokartonových stavebních systémů a materiálů včetně veškerého příslušenství.
Značka Knauf se tak již od svého založení v roce 1991 stala synonymem pro celou
oblast suché výstavby a společnost Knauf Praha, spol. s r.o. jedním
z nejvýznamnějších producentů stavebních hmot v ČR. Knauf je rovněž významným
dodavatelem materiálů v oblasti výstavby podlah, protipožárních a akustických
příček a podhledů nebo sádrových omítek.
V portfoliu výrobků nechybí velmi široká oblast stavební chemie a suchých
maltových směsí. Značka Knauf je odjakživa spojována s vysokou kvalitou produktů
a nadstandardním odborným servisem, včetně poradenství a odborného zaškolování
svých partnerů.
Skupina Knauf (www.knauf.com)
Stavební systémy Knauf po celém světě nabízí komplexní řešení při plánování i
výstavbě a vysokou kvalitu poskytovaných služeb. Skupina Knauf má více než 250
výrobních poboček po celém světě, 80 závodů na zpracování surovin, přes 35 000
zaměstnanců ve více než 90 zemích světa. Roční obrat přesahuje 10 miliard EUR.
Na českém trhu je Knauf zastoupen společnostmi KNAUF Praha, spol. s r.o.
(sádrokartonové systémy, sádrové omítky, suché malty a stavební chemie), Knauf
Insulation spol. s r.o. (izolace ze skelné a kamenné vlny) a Knauf AMF, s.r.o.
(stropní systémy).
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