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Firma GASCONTROL PLAST dosáhla loni rekordního objemu výroby
Havířovská společnost GASCONTROL PLAST ze skupiny GASCONTROL vyrobila loni téměř 3 tisíce tun
plastového potrubí a plastových desek. To je nejvíce v její 18-ti leté historii. Délka vyrobeného potrubí
představuje zhruba vzdálenost z Havířova do Paříže (1250 km). Využilo se při rekonstrukcích a budování
plynárenských sítí v České republice.
„Plynárenské společnosti investují do výstavby sítí a my jsme jejich dlouholetým partnerem. Díky tomu se
nám daří navyšovat výrobu i tržní pozici, zaujímáme na českém trhu už nadpoloviční podíl,“ uvedl ředitel
firmy GASCONTROL PLAST Marek Marhevský. Oproti roku 2016 firma loni zvýšila výrobu o 200 tun, což
přineslo meziročně zvýšení obratu o 14 %.
GASCONTROL PLAST vyrábí v modernizované výrobní hale v Havířově komplexní systémy pro pokládání
plastového potrubí, plastové desky, včetně speciálních do prostředí s nebezpečím výbuchu, a kolektory
tepelných čerpadel. Plastové desky mají využití především pro výrobu různých druhů nádrží, jímek, septiků,
odlučovačů, čistíren odpadních vod, pro výrobu vzduchotechniky, dále pak v chemickém nebo
potravinářském průmyslu. Potrubí firmy GASCONTROL PLAST se používá ve vodovodních, kanalizačních a
plynárenských sítích. Je vhodné pro pokládky s nejvyšším stupněm zatížení, pro veškeré typy bezvýkopových
technologií i pro bezposypovou pokládku. Firma umí také vyrobit jako jediná v ČR plynovodní potrubí
o průměru 630 mm, což je vůbec největší dimenze, která se v tuzemsku v oblasti plastů vyrábí. Hlavními
odběrateli plastového potrubí z Havířova jsou innogy (RWE) a Pražská plynárenská.
V uplynulém roce se společnost soustředila na další zvyšování kvality výrobků a inovace. Hlavním směrem je
zvyšování odolnosti potrubí vůči šíření trhlin i bodovému zatížení a vývoj technologií, které rozšíří exportní
možnosti. „Provedli jsme náročnou přestavbu dvou výrobních linek, kterou jsme připravovali zhruba rok ve
spolupráci s rakouským odborníkem. Osadili jsme linky novými koextruzními hlavami a veškerými důležitými
prvky. Svým způsobem jedinečné zařízení nám umožní vyrobit vysoce kvalitní potrubí s rozměrově
integrovanou barevnou vnější vrstvou, která je zásadní pro uplatnění na zahraničním trhu,“ vysvětlil ředitel
firmy GASCONTROL PLAST Marek Marhevský.
Společnost GASCONTROL PLAST je ryze českou společností založenou v roce 1999. Významná část
kmenových zaměstnanců působila už v předchozí výrobě a dodnes jsou nositeli nenahraditelných zkušeností
a znalostí z oblasti plynárenství, technologie výroby plastových potrubních systémů a výstavby inženýrských
sítí. Firma se specializuje také na produkci potrubí o vyšších průměrech. Zaměstnává 43 lidí.

GASCONTROL je českým výrobcem a dodavatelem technologií a výrobků pro energetiku, strojírenství a stavebnictví.
Společnost se specializuje kromě výroby, montáže a servisu také na vývoj plynárenských a energetických zařízení a
technologií na zpracování odpadů. Do GASCONTROL GROUP patří dvě desítky firem. Vlastníkem mateřské společnosti
GASCONTROL, společnost s r.o. je její zakladatel Mieczyslaw Molenda.
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