3M Aerospace vybuduje v Polsku továrnu zaměřenou
na letecký průmysl
3M Aerospace zvyšuje svou globální kapacitu a novou továrnou potvrzuje závazek vůči
zákazníkům po celém světě.
Tisková zpráva, 27. května 2008
Praha, 27. května 2008 – 3M Aerospace and Aircraft Maintenance Department oznámila
záměr vybudovat továrnu zaměřenou na letecký průmysl ve Wrocławi v Polsku. Polská
továrna spolu se sesterskou továrnou ve Springfieldu (Missourii) podstatně zvýší výrobní
kapacitu společnosti 3M pro konstrukční lepicí přípravky a výrobky na ochranu povrchů.
Továrna by měla být uvedena do provozu do konce roku 2009. I 3M Česko bude moci díky
této továrně rozšířit své portfolio a poskytnout tak lepší nabídku svým zákazníkům, a to
zejména v automobilovém průmyslu, jelikož některé produkty bude možné používat i tam.
„Expanze do Polska je naší odpovědí na dlouhodobé potřeby zákazníků v leteckém průmyslu
po celém světě, z nichž mnozí se nacházejí v Evropě a Asii,“ řekl Brian Young, ředitel 3M
Aerospace and Aircraft Maintenance Department. „Nová továrna efektivně zdvojnásobí naši
kapacitu, takže budeme schopni podporovat zákazníky tam, kde podnikají, a poskytovat lepší
služby po celém světě.“
Nová továrna bude postavena ve stávajícím strategickém areálu 3M, kde je zkonsolidováno
několik podniků 3M. Ty tak mohou na jediném místě sdílet suroviny, odbornost, logistiku a
vybavení. Toto místo bylo vybráno právě kvůli dostupnosti oblastí s největším růstem a jeho
výrobky budou směřovat ke klíčovým globálním zákazníkům.
„Společnost 3M touto významnou investicí potvrzuje svůj závazek vůči zákazníkům,“ řekl
Young. „Značné nárůsty objemů, dvojí sourcing a strategické umístění potvrzují, že se
přizpůsobujeme současným potřebám i růstovým plánům našich zákazníků.“
O společnosti 3M Aerospace
3M Aerospace and Aircraft Maintenance Department je přední dodavatel do globálního
leteckého průmyslu. Poskytuje inovativní produkty a řešení výrobcům a společnostem
zabývajícím se údržbou, opravami a renovacemi letadel v komerčním, byznysovém, obecném
a vojenském leteckém průmyslu. Další informace o 3M Aerospace and Aircraft Maintenance
Department najdete na adrese www.3M.com/aerospace.
O společnosti 3M a 3M Česko
Společnost 3M Česko byla založena v roce 1991. V současné době nabízí více než 7 tisíc
různých výrobků, například potřeby pro komerční grafiku, lepidla a brusiva do průmyslu,
výrobky pro architekturu, kancelářské potřeby, zabezpečení pro knihovny, zdravotnické a
dentální pomůcky a materiály či pracovní ochranné prostředky. 3M Česko se umístilo na
prvním místě v soutěži Nejlepší zaměstnavatel roku 2008. Více informací najdete na adrese:
http://www.3m.cz. 3M jako uznávaný lídr ve výzkumu a vývoji produkuje tisíce nápaditých

produktů pro desítky rozmanitých trhů. Zásadní předností společnosti 3M je schopnost
uplatňovat více než 40 samostatných technologických platforem – často v kombinaci – při
řešení širokého spektra potřeb zákazníků. S tržbami přes 24 miliard dolarů 3M zaměstnává
75 000 lidí po celém světě a je aktivní ve více než 60 zemích. Další informace najdete na
adrese: www.3M.com.

Pro další tiskové informace kontaktujte:
Petra Adlerová
Mmd Corporate, Public Affairs & Public Relations Consultants
Tel.: (+420) 224 251 555
E-mail: petra.adlerova@mmdcee.com

