09/11/2016

Italský velvyslanec v České republice navštívil
společnost Logit Sro
Pro skupinu RadiciGroup je velmi důležitý dialog s místními
institucemi a komunitami
S. E. Aldo Amati, italský velvyslanec v České republice navštívil výrobní závod společnosti Logit
Sro v Podbořanech, aby se osobně seznámil s výrobním programem skupiny Radici a jejím
firemním závazkem v souvislosti s ochranou životního prostředí, bezpečnosti a kvality jejích
výrobků. Velvyslance, jehož doprovázela delegace tvořená zástupci Italsko-české obchodní a
průmyslové komory, přivítali společně COO společnosti RadiciGroup Maurizio Radici, ředitel
Business Area Performance Yarn Nicola Agnoli a ředitel českého výrobního závodu Martin Chlup,
kteří zdůraznili, že tato iniciativa představuje konkrétní aktivitu v rámci činnosti stakeholder
engagement propagované společností RadiciGroup.
Velvyslanec, pocházející z Bergama stejně jako skupina Radici, projevil velký zájem o výrobní
závod, který již téměř 20 let operuje na místním trhu a dnes čítá 200 zaměstnanců.
„Jsem hrdý na to, že zde dnes mohu být“, prohlásil S. E. Aldo Amati. „Mohl jsem si zblízka
prohlédnout tento výjimečný výrobní závod operující v sektoru syntetických vláken, ve kterém se
v rámci každodenních výrobních činností snoubí inovace s udržitelností, což jsou základní hodnoty
pro rozvoj celé společnosti“.

Díky moderním výrobním technologiím a kompletní kontrole výrobních procesů, počínaje polymery
a BCF přízemi vyráběnými v závodě Radicifil v Casnigu (jedna ze společností skupiny Radici
v provincii Bergamo, Itálie) společnost Logit Sro vyrábí kroucené, prokládané a termofixované BCF
příze z polyamidu 6 a 6.6 pro koberce značky Radifloor®: jedná se o udržitelné výrobky se
zárukou vynikajících vlastností, určené pro pokládku textilních podlah v bytovém, rezidenčním,
komerčním či automobilovém sektoru, čalounění interiérů a bytových doplňků.

Firma používá systém řízení kvality v souladu s normou UNI EN ISO 9001:2008, systém řízení
životního prostředí v souladu s normou UNI EN ISO14001:2004, systém řízení bezpečnosti a

ochrany zdraví dle OHSAS 18001:2007 a systém řízení energie v souladu s normou ISO
50001:2011.
„Tato návštěva institucionálních zástupců je příležitostí pro upevnění vztahů s institucemi v této
oblasti a pro otevřené setkání s místní komunitou, k níž se hrdě hlásíme“, vysvětlil COO Maurizio
Radici. „Chceme ukázat, jak probíhá každodenní výroba našich kvalitních přízí ve jménu
udržitelnosti, a představit naše suroviny a energetické zdroje, které využíváme, abychom našim
klientům mohli nabídnout inovativní a prvotřídní výrobky.“
Výrobní závod v Podbořanech je jedním z nejmodernějších závodů celé skupiny z pohledu
výrobních možností a ochrany životního prostředí a dialog představuje od nepaměti základní
předpoklad pro upevnění dobrých vztahů skupiny RadiciGroup s místními správními orgány a
institucemi, čímž pozitivně přispívá k udržitelnému rozvoji v této oblasti.
V nedávné době se společnost Logit Sro stala finalistkou ceny Cena Via Bona 2016 v kategorii
„Dobrá firma“, což je významné ocenění udělované od roku 1998 neziskovou organizací Via
Foundation místním společnostem, které se od ostatních odlišují svými filantropními aktivitami,
jejichž prostřednictvím se podílejí na zvyšování blahobytu celé společnosti. V roce 2014 vedení
společnosti založilo Fond LOGIT s cílem zlepšit kvalitu života lidí na Podbořansku. Jen v roce 2015
Fond LOGIT poskytl prostředky na nové sportovní vybavení pro děti v taneční skupině, na
bylinkovou zahradu pro základní školu v Kryrech, na nové fotbalové vybavení pro děti v Blšanech a
na pomoc postiženým a dětem ve Vzdělávacím centru Čtyřlístek.

RADICIGROUP – Se svými 2.985 zaměstnanci, obratem 1.011 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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