Podbořany (Česká republika), 8. září 2017

Logit Sro obnovila systémy certifikace
Certifikát 9001:2015, 14001:2015, 50001:2011 a 18001:2007 pro
závod koncernu RadiciGroup specializovaný na výrobu BCF příze
Společnost Logit Sro, která je součástí koncernu RadiciGroup a která se specializuje na
zpracování BCF přízí z polyamidu 6 a 6.6 se značkou Radifloor® určených pro výrobu
koberců, dosáhla obnovení certifikátu ISO 9001 a ISO 14001 podle nového vydání norem
z roku 2015. Obnovila rovněž certifikát ISO 50001 a udržela si certifikát OHSAS 18001. Tyto
důležité cíle v rámci systémů řízení kvality, životního prostředí, úspory elektrické energie
a zdraví a bezpečnosti ve firmě dokazují, že ve společnosti Logit není otázka udržitelnosti
pouhou obchodní strategií podporovanou managementem, ale že se jedná o strukturovaný
přístup sdílený všemi pracovníky tohoto zařízení.
„Zdůrazňuji,“ prohlásil Martin Chlup, ředitel závodu, „že se jedná o výsledek, kterého jsme
dosáhli díky vysokému nasazení všech mých spolupracovníků. Úsilí vyžadované rovněž
novým vydáním norem nás přimělo, abychom se na tento obchod podívali i z jiné perspektivy.
Větší důraz na prevenci a důsledné řízení rizik, taková byla témata, na která se soustředily
veškeré síly celého týmu. To nám zcela jistě umožnilo získat přidanou hodnotu a konkurenční
výhody na trhu“.
Společnost Logit Sro, která již přes 20 let působí na území České republiky v harmonii
s místní komunitou a územím, čítá dnes 200 zaměstnanců: počínaje polymery a BCF přízemi
vyráběnými v závodě Radicifil v Casnigu (jedna z firem koncernu působící v provincii Bergamo
v Itálii), společnost Logit Sro dále zpracovává kroucené, prokládané a termofixované BCF
příze z polyamidu 6 a 6.6 určené pro koberce (Radifloor®): jedná se o výrobky určené pro
pokládku textilních podlah v bytovém, rezidenčním, komerčním či automobilovém sektoru a
čalounění interiérů a bytových doplňků.
„Společnosti Logit Sro a Radicifil jsou srdcem obchodní jednotky Business Area
Performance Yarn,“ prohlásil Nicola Agnoli, Business Area Manager, „která v roce 2016

zaznamenala konsolidovaný obrat ve výši 136 milionů eur, čímž koncern potvrdil pozici dvojky
na evropském trhu s BCF přízemi. Díky více než 50leté zkušenosti ve výrobě syntetických
vláken je dnes jediným evropským dodavatelem v komerčním sektoru, který je začleněn do
zpracovatelského řetězce polyamidu 6 a 6.6. Produkty koncernu RadiciGroup zaručují finálním
výrobkům vynikající estetické vlastnosti a vysokou kvalitu. Proto nás naši klienti považují za
spolehlivého partnera na trhu s bytovým textilem či v automobilovém sektoru vyšší třídy.“
Před několika měsíci navštívil S. E. Aldo Amati, italský velvyslanec v České republice,
výrobní závod v Podbořanech, aby se osobně seznámil s touto výrobní společností koncernu
Radici a s jejím úsilím věnovaným ochraně životního prostředí, bezpečnosti a kvalitě svých
výrobků, které znovu dosvědčily právě obnovené certifikace.
K dnešnímu dni vlastní všechny
čtyři

systémy

výrobních

závodů

RadiciGroup:
společnost

řízení

koncernu

v Itálii
Radici

pět

je

to

Chimica

Novara (Specialty Chemicals)
a

RadiciFil

(Performance

Yarn), v Německu společnost
Radici Chimica Deutschland
(Specialty Chemicals) a Radici
Plastics (Performance Plastics), která se připojila ke koncernu teprve před několika měsíci, a
společnost Logit Sro (Performance Yarn) v České republice. A právě dosažení těchto cílů již
v několika firmách dále stimuluje jednotlivé závody koncernu, aby usilovaly o neustálé
zlepšování a získání certifikací ISO.

RADICIGROUP – Se svými 3.000 zaměstnanci, obratem 946 milionů Eur a sítí výrobních a obchodních

společností se sídly v Evropě, Severní a Jižní Americe a Asii je dnes skupina RadiciGroup světovým lídrem
v oblasti výroby širokého spektra chemických meziproduktů, polyamidových polymerů, technopolymerů,
syntetických vláken či netkaných vláken. Jedná se o výrobky realizované díky výjimečnému chemickému
know-how, vyvinuté pro použití v rámci mnoha průmyslových odvětví, mezi která patří: AUTOMOBILOVÝ
PRŮMYSL – ELEKTRONICKÝ/ELEKTROTECHNICKÝ PRŮMYSL – SPOTŘEBNÍ MATERIÁLY - ODĚVY NÁBYTEK - STAVEBNICTVÍ – DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE - SPORT. Díky svým obchodním makro oblastem,
jako jsou Specialty Chemicals, Performance Plastics a Synthetic Fibres & Nonwovens (Performance
Yarn, Comfort Fibres, Extrusion Yarn), představuje skupina RadiciGroup jednu z nejširších průmyslových
struktur, zahrnující rovněž oblast textilních strojů (ITEMA), elektrické energie (GEOGREEN) a hotelnictví
(SAN MARCO).
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