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NOVÝ ZÁVOD FIRMY CROWN NA VÝROBU PLECHOVIEK, KTORÝ POSILNÍ 

DODÁVKY DO STREDNEJ A VÝCHODNEJ EURÓPY, OTVORENÝ  

Moderný závod na Slovensku už vyrobil prvé plechovky  

 
 Philadelphia, PA – 23. apríla 2010 -  Crown Holdings, Inc. (NYSE: CCK) (Crown) 
(www.crowncork.com) oznamuje, že oficiálne otvoril nový závod na výrobu plechoviek v Kechneci                 
na východnom Slovensku. Nový závod umožní spoločnosti Crown lepšie reagovať na potreby zákazníkov 
v regióne strednej a východnej Európy. Pri príležitosti oficiálneho otvorenia usporiadal Crown                
23. apríla 2010 v areáli závodu slávnostný ceremoniál, na ktorom sa zúčastnili Terry Cartwright, senior 
vice-prezident CROWN Bevcan Europe & Middle East, predseda Národnej rady SR Pavol Paška, 
minister hospodárstva SR Ľubomír Jahnátek a kľúčoví zákazníci spoločnosti z tohto regiónu.  
 
„Nový závod v Kechneci bol dokončený skôr, než sa plánovalo, pričom prvé plechovky opustili výrobné 
linky len deväť mesiacov po začatí výstavby,“ povedal Ralph Lambert, viceprezident spoločnosti Crown 
pre oblasť nápojov vo východnej Európe. „Tento výnimočný úspech, ktorý nám umožnil rýchlejšie 
poskytovať služby našim zákazníkom, možno pripísať dobrej spolupráci medzi pracovníkmi firmy Crown 
na celosvetovej aj lokálnej úrovni.“     
 
Spolu so závodom na Slovensku má spoločnosť Crown v súčasnosti 14 závodov na výrobu nápojových 
plechoviek v Európe, na Strednom východe a v severnej Afrike. Nový závod rozširuje globálnu 
prítomnosť firmy Crown tým, že jej umožňuje poskytovať miestnu podporu a lokálne kapacity                         
pre svetových výrobcov nealkoholických nápojov a piva. Zároveň sa vytvorí silná základňa podporných 
služieb pre zákazníkov na Slovensku a v okolitých krajinách vrátane Maďarska, južného Poľska, Českej 
republiky a Rumunska. Závod dodáva hliníkové plechovky s objemom 33 cl a 50 cl. Jeho počiatočná 
kapacita je 750 miliónov nápojových plechoviek ročne, pričom dokáže podporiť dodatočné kapacity 
výrobných liniek podľa požiadaviek a nárastu budúcich zákazníkov firmy.  
 
Pri výstavbe závodu bola pre spoločnosť Crown dôležitým cieľom minimalizácia jej dopadu na životné 
prostredie. V rámci svojej podpory tzv. „zelených“ iniciatív spoločnosť využíva najmodernejšiu 
technológiu čistenia vody, ktorá umožňuje recykláciu až 95 % vody používanej vo výrobe. Ako súčasť 
prispievania ku trvalej udržateľnosti, Crown podporuje aj lokálne recyklačné programy.   
 
Stratégia posilňovania recyklácie je podporená aj prirodzenými výhodami kovových obalov. Kov sa dá 
opakovane recyklovať bez straty či zmeny jeho kvality a je stabilne znovu používateľný v akejkoľvek 
forme. Navyše, nápojová plechovka je najviac recyklovaným obalom na nápoje na svete. Recyklovaná 
plechovka sa môže na predajné pulty dostať už za 60 dní od okamihu, keď sa dostane do recyklačného 
kontajnera. 
 
O Crown Holdings, Inc. 
Crown Holdings, Inc. je prostredníctvom svojich dcérskych spoločností vedúcim dodávateľom obalových 
výrobkov pre spoločnosti zásobujúce spotrebiteľský trh na celom svete. Celosvetové ústredie spoločnosti 
sa nachádza vo Philadelphii, v štáte Pennsylvánia. Ďalšie informácie sú k dispozícii na internetovej 
stránke www.crowncork.com.  
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Pre ďalšie informácie kontaktujte: V Európe: Caroline Archer, riaditeľka pre marketing                        
Tel; +33 1 49 18 40 43; E-mail: caroline.archer@eur.crowncork.com 
 
V Spojených štátoch amerických: Tom Hughes, riaditeľ pre marketing                                                          
Tel: (215) 698-5289; E-mail: thomas.hughes@crowncork.com  
 
Pre redakčné otázky: Michael F. Dunleavy, viceprezident pre firemné záležitosti a vzťahy 
s verejnosťou; Tel: (215) 698-5051; E-mail: mdunleavy@crowncork.com 
 
Pre investorov: Timothy J. Donahue, výkonný viceprezident pre financie 
Tel: (215) 698-5088. 
 
 

 
 
Fotografia:  
Nový závod na výrobu nápojových plechoviek firmy Crown v Kechneci na východnom Slovensku bol 
postavený rýchlejšie, než sa plánovalo. Prvé plechovky tu boli vyrobené len deväť mesiacov od začatia 
výstavby závodu. 
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