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3M Česko vybavilo nové působiště na Chodově vlastními
produkty
Firma 3M Česko, místní pobočka globální inovativní společnosti, se přestěhovala do nových
prostor projektu The Park na pražkém Chodově. Výběrem lokace pověřila společnost Jones
Lang LaSalle. Zajímavostí je, že firma 3M Česko mohla při vybavování nových kanceláří
využit řadu produktů ze svého portfolia - od IT rozvodů po projekční techniku. V budoucnu
plánuje představit rovněž Customer-technical centrum, kde názorně představí část ze
svého portfolia, které čítá několik desítek tisíc položek. Společnost 3M Česko najdete od
konce srpna na nové adrese - V Parku 2343/24.
Čas na změnu
3M Česko až dosud sídlilo v kancelářském projektu BB Centrum na Praze 4. Ačkoliv zde byla firma
spokojená, což dokazuje i její dvanáct let trvající loajalita vůči tomuto projektu, budova neumožňovala
další flexibilitu prostor. „Po mnoha jednáních jsme společně dospěli k názoru, že veškeré požadavky
3M na kancelářské prostory splňuje právě projekt The Park,“ uvedl Aleš Novotný, konzultant
společnosti Jones Lang LaSalle. 3M si zde pronajala celkem 1 593 m2. „Při hledání nových prostor
jsme zohlednili i přání zaměstnanců zůstat v městské části Praha 4, ačkoli možností bylo pochopitelně
více. Vybraná lokace tak nakonec splňuje jak požadavky managementu, tak zaměstnanců,“ dodává
David Vrba, generální ředitel společnosti 3M Česko.
Našim produktům věříme – žijeme s nimi
3M Česko, společnosti proslulé svým zaměřením na inovace, přišla při zařizování nových prostor
vhod velká šíře jejího produktového portfolia. Vyjma oblíbených Post-it bločků, Scotch lepicích pásek
či dalších kancelářských potřeb byla použita i 3M kabeláž Volition Cat 6 FTP, projekční technika
včetně interaktivního systému Simply Interactive, který umožňuje návštěvám jednoduše interaktivně
prezentovat z vlastních počítačů či akrylová pěnová páska VHB 4918 pro lepení skleněných příček. K
ochraně serverovny je připraveno speciální hasivo Novec 1230, které chránilo servery při olympiádě
ve Vancouveru. Dokonce i vodní filtr ve společném kávovaru pochází od divize 3M Purification
zabývající se těmito produkty. „3M Česko může nabídnout řadu důmyslných a přitom k životnímu
prostředí šetrných produktů pro facility management a funkční vybavení interiéru. Nad výběrem části
vybavení tak nebylo nač váhat,“ vysvětluje Vrba.
Časem navíc bude možné prezentovat schopnosti produktů 3M i jinak: „Při výběru lokace nových
kanceláří se myslelo i na naše zákazníky. Brzy jim tak naše inovativní řešení budeme moci názorně
předvést v moderním Customer-technical centru,“ prozrazuje generální ředitel.
Jako doma
Poslední trendy směřují k zařizování kancelářských prostor v duchu bytového interiéru. Lidé tráví
v práci mnoho času, a tak přijdou vhod odpočinkové zóny výrazně odlišené od pracovních, kde lze
aktivně relaxovat i „vypnout.“ „Pro nás je nesmírně důležitá i pohoda zaměstnanců. Relaxační zóny
s pohodlnými křesly jim umožní v klidu si vypít kávu a nasát energii do další práce. Sami zaměstnanci
si změnu pochvalují,“ představuje zajímavý prvek nových prostor David Vrba. Jako další příklad
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důrazu vedení na příjemné pracovní prostředí slouží místnost se sprchovým koutem, což v kancelářích
dodnes není běžným standardem nebo použití zavěšených světel, jež brání velké únavě očí.

O společnosti 3M
Společnost 3M je vysoce inovativní výrobní společností působící v řadě oblastí. V jejím portfoliu
je na padesát tisíc výrobků, které nacházejí využití nejenom v průmyslu, zdravotnictví, stavebnictví
nebo elektroinstalacích, ale i v domácnostech. Vynalezli nejenom oblíbené Post-it papírky, ale třeba
i první kapesní projektor na světě. Ačkoli je využití jednotlivých produktů zcela odlišné, všechny
spojuje jedna vlastnost: ve svém odvětví vždy představují inovativní produkt, který kromě
důmyslnosti dbá i na ekologii, bezpečnost a zdraví lidí.
Mezi hodnoty 3M patří serióznost a poctivost, uspokojování zákazníků inovativními řešeními,
respekt k přírodě a respekt k zaměstnancům, zákazníkům i dodavatelům. 3M se stala jednou z prvních
výrobních společností, která se v roce 1975 začala zajímat o aktivní řešení ekologických otázek.
Program 3M Pollution Prevention Pays za 30 let svého fungování zabránil vzniku více jak 1 315
431.37 tun zplodin. Cílem 3M je neustále podporovat udržitelný rozvoj, který vnímá jako symbiózu
trvalého ekonomického růstu, sociální odpovědnosti a ochrany životního prostředí.
3M je v otázce sociální odpovědnosti aktivní nejenom globálně, ale i přímo v lokalitách, kde působí.
V Čechách 3M podporuje Zdravotního klauna, hnutí Brontosaurus a další akce, jichž je jednorázovým
sponzorem.
3M v číslech
Celosvětový prodej: 23, 123 milliard USD
Mezinárodní prodeje (mimo USA): 14,614 milliardy USD (63 % celkového objemu prodeje)
Ve Spojených státech 28 poboček
Zastoupení ve více než 65 zemích - 35 poboček s výrobními závody, 35 laboratoří
Výrobky 3M se prodávají ve 200 zemích světa
Více než 75 000 zaměstnanců celosvětově – tým 6 700 výzkumníků, z toho 3 400 v USA
145 výrobních závodů po celém světě
169 míst s obchodním zastoupením po celém světě

3M v České republice
Prodeje v roce 2008: 1, 145 miliard Kč
100 zaměstnanců

Sídlo obchodního zastoupení v Praze

Kontakt pro více informací: Alžběta Pavlínová, tel.: 607 674 026, alzbeta@bmpr.cz

