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• První zahraniční výrobní závod společnosti
•
•
•
•
•
•
•
•
•

o rozloze šesti fotbalových hřišť
Celková investice do výstavby ve výši 1,26 miliardy korun
Výhledově až 400 pracovních míst
Výstavba trvala 8 měsíců
Stavba byla dokončena v lednu 2016
7 až 10 výrobních linek
Plánovaná roční výroba až 190 mil. svíček
Plánovaná roční spotřeba vosku 9.000 tun
Zhruba 20 km protipožárních kabelů PRAFla®
z produkce PRAKAB
Zhruba 40 km instalačních kabelů z produkce PRAKAB

YANKEE CANDLE
Společnost Yankee Candle je americký výrobce vonných svíček,
vůní do aut, i domácností. Vůni do našich životů přináší společnost YANKEE CANDLE již od roku 1969, kdy se tehdy šestnáctiletý Mike Kittredge rozhodl vyrobit první svíčku z roztavené
pastelky, jako dárek pro svou matku. Doposud se veškerá
výroba odehrávala v domácí továrně v Massetchusetts, společnost však již několik let úspěšně exportuje své produkty i na
starý kontinent.

PROJEKT
Právě zvyšující se poptávka
evropských zákazníků vedla
vedení společnosti k rozhodnutí
vybudovat nový výrobní závod
přímo v srdci Evropy, v České
Republice, nedaleko severočeského města Most. Jak říká
ředitelka YANKEE CANDLE
Hope Margala, jedná se z jejího
pohledu přímo o historický
milník, jde totiž o vůbec první
zahraniční pobočku. Vonnými
svíčkami z Mostu budou zásobeny trhy nejen v Evropě, nýbrž
i na Blízkém východě, nebo
v Africe. Bill Burke z americ-

kého koncernu Newell Brands,
kterému značka YANKEE CANDLE patří,
se k výběru nové lokality vyjádřil tak, že Mostecko si
společnost vybrala kvůli jeho průmyslové tradici, dobré infrastruktuře a podpoře úřadů.

KONTRAKT
Základní předpoklad pro správný a bezchybný chod každého
moderní výrobního zařízení je spolehlivá dodávka elektrické
energie a informací. Výroba svíček není výjimkou a nároky na
kabely jsou o to vyšší, že se v prvním zahraničním výrobním závodě YANKEE CANDLE počítá s nepřetržitým provozem ve třech
směnách, 365 dní v roce. Investor vsadil na českého tradičního
výrobce kabelů a k technologickému zařízení bylo proto instalováno 20 km kabelů CYKY z produkce PRAKAB. Moderní výroba
však nespočívá jen v kvalitních výrobních linkách, moderní
výroba řeší i hygienické podmínky práce a požární bezpečnost
celého provozu. V obou oblastech lze opět jako nedělitelnou
součást technologického řešení najít kabely PRAKAB. Dalších 20 km instalačních kabelů bylo instalováno k výkonným
svítidlům. Vůbec nejvyšší nároky na kabely jsou však v takovém
provozu na jejich požární bezpečnost. I zde investor zvolil lety
prověřené produkty PRAFla®,
kterých bylo v budově naistalována zhruba 20 km, z toho
12 km bylo instalováno pod
střechou k protipožárním ventilátorům, které slouží v případě
požáru k odvodu tepla a kouře.
Za zmínku stojí i instalace
kabelů PRAFla® k takzvané
springlerovně, která je poháněná autonomním dieselovým
agregátem a v případě požáru
dokáže nezávisle až hodinu
dodávat proud a zajistit tak
hašení hořícího objektu.

