Brandýs nad Labem, 6. dubna 2016
Tisková zpráva

Úspěšné čtvrtstoletí firmy CIUR
Akciová společnost CIUR, přední dodavatel izolačních materiálů a technického zabezpečení
budov, existuje na českém trhu již 25 let. „Je mnoho věcí, na které můžeme být pyšní. Jako
úplně první firma v Evropě jsme představili foukané izolace, do té doby Evropa znala jen
izolaci deskovou. Naše výrobky neustále inovujeme, zastupujeme významné světové
výrobce a zejména nezapomínáme na ekologii,“ řekl na dnešní tiskové konferenci Mgr.
Michal Urbánek, generální ředitel CIUR a.s.
Za dobu své existence se firma stala jedním z předních evropských výrobců tepelných
a akustických izolačních materiálů a jedním z největších dodavatelů klimatizační techniky na
českém a slovenském trhu. Dalším polem působnosti společnosti je výroba materiálů pro průmysl,
především celulózových vláken, která nacházejí využití jak při stavbách silnic, tak v průmyslové
výrobě. K nim patří například silniční vlákno S-CEL 7G (0102), které je držitelem značek Česká
národní kvalita a Ekologicky šetrný výrobek.
Vlajkovou lodí produkce firmy CIUR je foukaná tepelná izolace z přírodního celulózového vlákna
Climatizer Plus®. U zrodu její výroby byla snaha začít recyklovat sběrový papír a vyrábět z něj
celulózová vlákna. Zakladatelé firmy koupili výrobní licenci a potřebnou technologii od kanadského
výrobce Climatizer Insulation, který se stejnou výrobou zabýval již od roku 1977. Zde má původ i
název a znak výrobku, který je dodnes stěžejní součástí produktového portfolia – tepelnou a
akustickou izolaci Climatizer Plus®. Od roku 2015 se může pyšnit značkou NATURE PLUS
uznávanou v celé Evropské unii.
Výroba byla zahájena v roce 1991 a nové české rodinné firmě se rychle podařilo získat první
významné zákazníky v Německu, Rakousku a Švýcarsku a také dostatek aplikačních firem na
českém trhu, které přijaly novou technologii za svou. Původní výrobní kapacita, rozkládající se na
1200 m2 brzy přestala stačit, a proto byla v roce 1997 dokončena nová výrobní hala se
současnými 27 000 m2. „Další významnou modernizací prošel náš výrobní závod v loňském roce.
Máme novou balicí linku, která nám umožňuje balit v automatickém režimu finální výrobky vakuově
a vodotěsně pro venkovní uskladnění. Po zakoupení konkurenční firmy ve Velké Británii jsme
rovněž v roce 2015 zavedli řadu inovativních opatření, kterými jsme doplnili sortiment o nové
výrobky i obchodní značky dodávané především v západní Evropě,“ doplnil Mgr. Michal Urbánek.
Inovace provází celou existenci firmy CIUR, která disponuje vlastní laboratoří a spolupracuje
s vysokými školami a výzkumnými institucemi, jako je například Technologická agentura ČR,
ČVUT, VUT Brno a jejich specializovaná výzkumná pracoviště. „Snažíme se navrhovat řešení na

míru výrobním potřebám našich zákazníků. Někdy je možné použít to, co již vyrábíme, ale často
dojdeme ke zcela novému výrobku nebo nějaké významné inovaci. Každoroční zavádění jedné
nebo i více novinek udržuje stálý rozvoj společnosti,“ řekl Mgr. Michal Urbánek. Firma dnes vyrábí
56 výrobků v 84 modifikacích pro různá průmyslová odvětví. Velká část produkce se exportuje, a to
nejen do západní Evropy, ale třeba i do Ruska, Číny či Austrálie. Nedílnou součástí působení firmy
je také osvěta a propagace účinných, ekologicky šetrných, a zejména zdravotně nezávadných
izolačních systémů, a tím i zvyšování kvality bydlení u nás.
CIUR je také jediným světovým výrobcem umělého sněhu, který vzniká ze starého papíru. Ve
filmovém průmyslu je využíván pro téměř všechny typy scén se sněžením – od padajících vloček
až po sněhovou bouři.
V roce 2000 se portfolio firmy rozšířilo i o divizi TZB, jejíž produkty v oblasti vytápění, větrání,
klimatizace i měření a regulace poskytují komfortní servis uživatelům v řadě významných budov po
celé České republice. CIUR je exkluzivním zástupcem, distributorem i servisní organizací předních
výrobců této techniky pro ČR a SR.
I nadále však CIUR zůstává specialistou na izolace a výrobu produktů z celulózových vláken.
Firma je zakládajícím členem asociace ECIA (European Cellulose Insulation Association –
ecia.eu.com), která sdružuje hlavní evropské výrobce celulózy. Ředitel výroby a výzkumu firmy
CIUR Ing. Mojmír Urbánek působí v této asociaci ve funkci technického garanta. Zajímavostí je, že
k výrobě celulózových vláken určených pro průmyslové účely se využívají například staré telefonní
seznamy z celé střední Evropy, nepoužité volební lístky, skartované dokumenty či kolkované
bankovky. Izolace Climatizer Plus® se však vyrábí pouze z novinového papíru, kde je celulózové
vlákno získané jednodušším mechanickým způsobem a pro izolace má ideální parametry. Při
výrobě je kladen důraz na šetrnost k životnímu prostředí. „V roce 1994 jsme získali pro Climatizer
Plus a později i ostatní celulózové výrobky certifikaci Ekologicky šetrný výrobek, kterou pravidelně
obhajujeme,“ uvedl Mgr. Michal Urbánek
Před dvěma lety sloučila firma CIUR jednotlivé izolační produkty a služby do uceleného systému
COMPRI®. Ten představuje komplexní systém úspor energií ve všech typech obytných staveb,
včetně diagnostiky, návrhů řešení a doporučení vhodných výrobků a jejich správných kombinací.
Ke každé zakázce firma přistupuje individuálně a doporučuje realizaci z materiálů dle
individuálních potřeb i možností klienta. Kvalitní a dlouhodobé řešení nemusí být nesmyslně drahé,
to je hlavním cílem této činnosti. Její základy jsou i v dlouhodobé spolupráci s regionálními
prováděcími firmami, které jsou pravidelně školeny a spolu se specialisty CIUR a.s. tvoří „COMPRI
tým“. Tak je odborné poradenství možno ukončit profesionální montáží na celém území ČR
v dostupných termínech i cenách.
Maskotem systému COMPRI® se stal sysel FELIX. Firma dodává také ucelené a dlouhodobě
prověřené systémy dalších renomovaných značek, jako je pro clima® (membrány pro kontrolu
průchodu vlhkosti a vzduchu stavebními konstrukcemi), WOLF® BAVARIA (systémy pro akustickou

izolaci se špičkovými parametry), UNGER DIFFUTHERM® (certifikované izolační systémy s
dřevovláknitými deskami) a HUFER DÄMMRAUM (expandéry – variabilní stavebnicové systémy
pro dodatečné zateplení).
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CIUR a.s.
Od svého založení v roce 1991 patří CIUR a.s. ke světové špičce v oblasti výroby celulózových vláken na bázi
recyklovaného papíru. Ve výrobním závodě v Brandýse nad Labem zpracovává více než 35 000 tun druhotných surovin
ročně. Tři samostatné výrobní technologie produkují více než 56 výrobků v 84 modifikacích. Jedná se jak o celulózová a
minerální vlákna, tak i o různé směsi vláken. Produkce firmy je rozdělena do tří hlavních směrů: izolace (tepelné,
zvukové a požární), průmyslová vlákna (pro silniční stavitelství, hutnický, energetický a automobilový průmysl) a TZB
(technické zabezpečení budov). Vyrábí ekologicky šetrné výrobky, což dokládají příslušné české i evropské certifikáty.
Firma zaměstnává 200 zaměstnanců. Pobočky má ve Velké Británii a na Slovensku a exportuje do více než 26 zemí
světa přes stálá obchodní zastoupení. CIUR je držitelem certifikací: IQNet, CQS, ISO 9001; ISO 14001; OHSAS 18001,
CE, Ekologicky šetrný výrobek, Enviromental, Nature Plus®.
Více na www.ciur.cz, www.compri-izolace.cz a www.vseproizolace.cz

