


CHALLENGE. CREATE. CARE.

V dobrých časech, ale hlavně v těžkých časech, jsou naši kolegové z celého světa každý den ambasa-
dory našich hodnot. Pracujeme a hlavně žijeme, abychom se postavili výzvám challenge, nápadům 
create a ohleduplnosti k ostatním a sobě care. Je o to víc inspirující sdílet a oslavovat naše příběhy, 
nápady a úspěchy. Prosím, podělte se o ně zde! Je to bezpečný a otevřený prostor - rádi o Vás uslyšíme.  
Vaše příspěvky sdílejte: redakce@knaufinsulation.com

1600 KUSŮ ROUŠEK
Před pár dny společnost Knauf Insula-
tion v Lannemezan, Francie, společně 
se čtyřmi dalšími společnostmi - ESL, 
Arkéma, Intermarché de Capvern  
a Cindy Esthétique de Capvern – da-
rovali více než 1600 kusů roušek po-
třebným. 
Společnosti, které mají všechny základnu ve Fransouzkém departmentu Essonne v kantonu Limours, 
masky v první řadě darovali do nemocnice ve městě Lannemezan a tzv. pracovníkům “v první linii”, tedy 
zdravotníkům, pracovníkům komunálních služeb, ošetřovatelům v domovech pro seniory a těm, kdo 
ošetřují jednotlivce v okolí.

Kromě obrovské vděčnosti všem zdravotníkům, kteří pracují nepřetržitě v boji proti COVID-19,  náš tým 
v Shasta Lake (USA)  daroval masky N95 nadaci Mercy Foundation North v Reddingu v Kalifornii, aby 
pomohl udržet lékařské týmy zdravé a bezpečné.

TOALETNÍ PAPÍR pro zaměstnance
Závod ve  Visé, Belgie, zaujmula zajímavý přístup k nedo-
statku toaletního papíru v obchodech. 
Společnost  darovala 16 kusů rolí každému zaměstnanci. 
Tím péče o komunitu nekončí. KI Visé také poskytuje ka-
ždodenní stravování všem pracovníkům a jejich rodinám.

NEMOCNICE V LUTYCHU
Knauf Insulation v Belgii daroval 3000 návleků na boty, sto obleků Tyvek a ochranných brýlí univerzitní 
nemocnici v Lutychu.



BEZPEČNOST VŠECH 
Pro bezpečnost všech. V ulici Reteče 31 ve měs-
tě Škofja Loka, Slovinsko, jsou zdarma k dispozici 
těm, kdo potřebují, roušky, každý si může vzít jed-
nu nebo dvě. 

Přes noc jsou masky uklizeny kdyby pršelo, v tomto 
případě ale stačí jen zazvonit.  

DĚKUJEME

,,Děkuji“ patří všem lidem v Bulharském závodě Maritza, 
kteří pravidelně dezinfikují prostory závodu, abychom se 
tam všichni mohli cítit bezpečněji, díky také všem zaměst-
nacům na lince, bez kterých byto během této apokalypsy 
nefungovalo.

VAŠE HYGIENA CHRÁNÍ OSTATNÍ!



DÍKY • MARTIN IŠTVÁNIK
Velké uznání a díky všem kolegům v našem výrobním závodě  
v Krupce. Upřímně přiznávám, že si nedovedu představit, jak moc je to slo-
žité, náročné a komplikované.  
Na druhou stranu věřím, že tím, jak naše výroba funguje dlouhodobě …   
kdo jiný by to měl zvládnout! 

Všechny moc pozdravuji a myslím na Vás všechny každý den. 90% sice sedím doma u pc a te-
lefonu, ale se zákazníky jsem v kontaktu a příjemné bylo, že někteří z nich „srdcaři“ se ptali na 
situaci ve výrobě a jak to zvládáme.

Ano čekají nás změny a uvidíme jaké a jak moc nás to zasáhne. Věřte a vzkauji všem, že děláme 
všechno pro udržení našich zákazníků a udržení prodejů na maximálním možném objemu. Trh 
padá a prodeje jsou slabší… spíš s výhledem na následující týdny. Zákazníci mění své strategie 
a přesouvají prodej na e-shopy pro zabezpečení servisu pro soukromé investory. To bude jedna 
ze změn trhu, která nás čeká a nebude jediná.

Naši obchodní partneři fungují dál v omezeném režimu. Na prodejnách mají omezení pohybu 
zákazníků a můžou prodávat pouze firmám a živnostníkům. Jsou tam instalovány stěny, všichni 
mají ochranné pomůcky a je omezen počet zaměstnanců na prodejnách. Extrém jsou stavebniny 
DEK, kde zákazník nesmí ani vystoupit z auta. Ale fungují a to je pro nás to podstatné!

S HUMOREM TO ZVLÁDNEME

Jedno velké pozitivum je to, že děláme v segmentu, který 
není úplně zastavený a můžeme, byť v omezeních, fun-
govat dál. To mě drží v naději, že to zvládneme!

Je na nás všech v obchodě, tuto dobu využít k přípravě 
na další týdny a měsíce a musíme se vrátit připraveni  
a silnější.

Ještě jedno velké DÍKY všem ve výrobě a hlavně pevné 
zdraví a trpělivost.

Martin Ištvánik
Obchodně – technický zástupce


