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Tisková zpráva

Nové logo řekne vše
Jednou z vlajkových lodí v sortimentu akciové společnosti CIUR je ucelený systém řešení
úspor energií budov COMPRI. A právě tento systém má nové logo. „COMPRI − to nejsou jen
produkty pro koncové zákazníky, kteří potřebují skvělé izolační materiály, ale také pro naši
divizi TZB. COMPRI totiž komplexně vyřeší, navrhne, dodá a namontuje zařízení pro
tepelnou a akustickou izolaci, vytápění a klimatizaci budovy. Proto jsme se rozhodli hned
pro dvě varianty nového loga,“ řekl na dnešní tiskové konferenci Mgr. Michal Urbánek,
generální ředitel CIUR a.s.
Obě varianty loga mají společný základ – nápis COMPRI doplněný „puzzle“ domečkem. Ten je
barevně a částečně i tvarově inspirován klasickým logem CIUR a.s, ale zároveň vyjadřuje
dokonale také to, co COMPRI je. Stejně jako ve skládačce hledáme ty správné dílky pro vytvoření
dokonalého obrazu, také COMPRI je de facto skládačkou – pro každou izolační příležitost to, co je
třeba, a tak, aby měl každý dům správně poskládanou izolaci. V první variantě je logo doplněno
nápisem IZOLACE.

Druhá varianta se liší právě v tomto nápisu, místo slova izolace je v něm TZB. Je to symbol, že i
pracovníci divize TZB, kteří se starají o perfektní technické zabezpečení budov, často potřebují
přesně vybrané izolační prvky, které jim COMPRI poskytne. Umožňuje jim tak dovést
vzduchotechnickou pohodu k dokonalosti. „Nový kotel může změnit mnohé, ale bez perfektní
izolace vám bude k ničemu. To ví i kolegové z divize TZB, a proto COMPRI používají i doporučují
našim klientům, “ doplnil Mgr. Michal Urbánek.
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CIUR a. s.
Od svého založení v roce 1991 patří CIUR, a.s., k světové špičce v oblasti výroby celulózových vláken na bázi
recyklovaného papíru. Ve výrobním závodě v Brandýse nad Labem zpracovává více než 35 tisíc 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 certifikace: 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.
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