Rozšířená řada filtračních produktů 3M CUNO vstupuje na český
trh
Tisková zpráva, 21. srpna 2007
Praha, 21. srpna 2007 – Společnost 3M je dodavatelem řady vysoce účinných
vzduchových a kapalných filtračních médií a těles. Portfolio 3M filtračních produktů
bylo významně rozšířeno akvizicí firmy CUNO v roce 2005, díky které došlo
k silnému spojení přinášejícímu inovativní a vysoce kvalitní materiály k filtraci
tekutin a pitné vody. Filtrační výrobky z tohoto portfolia jsou v současné době
uváděny také na český trh.
Společnost CUNO, dnes již dceřiná společnost 3M, s dlouholetými zkušenostmi
v oblasti vývoje, výroby a prodeje filtračních materiálů, se řadí mezi přední světové
výrobce těchto produktů. Společnost zahájila výrobu, primárně zaměřenou na
automobilový průmysl, roku 1912 v Meridenu, státě Connecticut. Od té doby se
soustředí nejen na aplikace průmyslové, ale i farmaceutické a potravinářské, včetně
filtrace pitné vody. V oboru filtrace získala celkem 200 patentů a 300 ochranných
známek. CUNO nabízí komplexní řadu filtračních produktů pro separaci a čištění
kapalin a plynů.
Další informace o filtračních produktech 3M Cuno najdete na:
http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/cs_CZ/EUManufacturingIndustry/Home/ProdInfo/Filtration/
O společnosti CUNO – přední světový výrobce filtračních produktů
Společnost CUNO je předním světovým výrobcem komplexní řady filtračních produktů pro
separaci a čištění kapalin a plynů. Její značkové výrobky nacházejí uplatnění v oblasti
zdravotnictví, průmyslu, a v oblasti úpravy pitné vody. Výrobní závody CUNO jsou umístěny
ve Spojených státech, Brazílii, Mexiku, Francii, Japonsku, Austrálii a Číně.
O společnosti 3M Česko/ 3M
Společnost 3M Česko byla založena v roce 1991. V současné době nabízí zhruba 4 tisíce
různých výrobků, například potřeby pro komerční grafiku, lepidla a brusiva do průmyslu,
výrobky pro architekturu, kancelářské potřeby, zabezpečení pro knihovny, zdravotnické a
zubařské pomůcky a materiály či pracovní ochranné pomůcky. Více informací na adrese:
http://www.3m.cz. Společnost 3M vznikla v roce 1901 ve Spojených státech jako Minnesota
Mining and Manufacturing Company. Zaměstnává přes 75 tisíc lidí ve více než 60 zemích
světa. Její výrobky se prodávají ve 200 zemích po celém světě, roční obrat činí 23 miliard
dolarů. Akcie 3M jsou jedním ze 30 titulů Dow Jones Industrial Average a součástí
Standard & Poor's 500 Index. 3M je podle aktuálního žebříčku časopisu BusinessWeek
sedmou nejinovativnější firmou na světě. Mezi značky 3M patří např. Scotch, Post-it,
Scotchgard, Thinsulate, Scotch-Brite, Filtrete, Command a Vikuiti.
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