
 

 

Tisková zpráva 

Společnost UNITED CAPS slaví milník ve výrobě – 10 
miliard nejlepších uzávěrů na světě vyrobených během 
jednoho roku  

Speciální akce ve výrobním závodě společnosti UNITED CAPS 
DUNAVARSÁNY pořádaná 30. listopadu přitahuje zákazníky, média 

Wiltz, Lucembursko, 4. prosince 2018 – společnost UNITED CAPS, mezinárodní 
výrobce víček a uzávěrů na oleje, dnes oznámila, že ve svém maďarském výrobním 
závodě uspořádal úspěšnou akci na oslavu 10miliardtého vyrobeného uzávěru v 
letošním roce, inovativního uzávěru DOUBLEFLOW pro pokrmové oleje. Je to poprvé 
v historii společnosti, kdy bylo vyrobeno 10 miliard uzávěrů za 12 měsíců. 

Výrobní závod v maďarském Dunavarsány se zaměřuje na výrobu víček a uzávěrů pro 
pokrmové oleje a nápoje. V souladu se strategií společnosti UNITED CAPS nazvanou 
CLOSE TO YOU, která přibližuje provozy zákazníkovi tam, kde to je vhodné pro 
vynikající služby zákazníkům, představuje výrobní závod v Dunavarsány bránu pro 
východní Evropu. Poskytuje služby známým značkám v této oblasti včetně polské 
značky Wielkopolski od skupiny Princes, což je jedna z nejrychleji se rozvíjejících 
evropských značek jídel a nápojů. UNITED CAPS nadále investuje do maďarského 
výrobního závodu, kde je nová výrobní linka již ve výstavbě. 

„Jsme velmi hrdí na to, že se nám podařilo vyrobit náš 10miliardtý uzávěr,“ sdělil nám 
generální ředitel společnosti UNITED CAPS Benoit Henckes. „Je to zásadní milník, který 
zdůrazňuje důvěru trhu ve společnost UNITED CAPS. Je to znak spolehlivosti, je to 
vyznamenání. Náš inovativní uzávěr DOUBLEFLOW byl 10miliardtý. Každý rok takové 
množství nevyrábíme. Letos jsme ale hrdí, že se nám podařilo 10miliardkrát uspět při výrobě 
těch nejlepších uzávěrů.“ 

Společnost UNITED CAPS tento úspěch oslavila na akci ve výrobním závodě v 
Dunavarsány, kde byl 10miliardtý uzávěr vyroben. Na akci měl projev generální ředitel 
Henckes a ředitel výrobního závodu v Dunavarsány Szabolcs Szili.  

„My ve výrobním závodě v Dunavarsány si vážíme toho, že jsme dostali uznání za výrobu 
10miliardtého uzávěru pro UNITED CAPS,“ řekl Szili.  

DOUBLEFLOW je přesné nalévací řešení pro pokrmové oleje. Důmyslná nalévací tryska 
DOUBLEFLOW, která zlepšuje zkušenost uživatelů s pokrmovými oleji, nabízí variabilitu v 
možnostech nalévání a mimořádnou kontrolu díky svému jedinečnému tvaru kapky. Je lehký 
a atraktivní a zabraňuje rozlití, takže láhev zůstává suchá a snadno se s ní manipuluje při 
zachování kvality obsahu po celou dobu životnosti na regále. K dispozici je široký výběr 
barev a možností potisku, což značkám umožňuje na regále skutečně vyniknout. 

Menno Bax, marketingový ředitel společnosti Wielkopolski, k tomu dodal: „Je to skvělá 
inovace. Ve společnosti Wielkopolski nás těší, že jsme naši řadu zdokonalili využitím 



 
DOUBLEFLOW, který našim zákazníkům usnadňuje život a pomáhá nám posilovat příslib naší 
značky a plány aktivace, které se značkou Wielkopolski na polském trhu máme. 

 

Další informace o produktech a službách společnosti UNITED CAPS získáte na stránkách 
www.unitedcaps.com. Další informace o uzávěrech DOUBLEFLOW od společnosti UNITED 
CAPS získáte na stránkách www.unitedcaps-innovations.com/doubleflow.  
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Společnost UNITED CAPS letos desetmiliardkrát vyrobila ty nejlepší uzávěry a obzvlášť hrdí 
jsme na jeden z nich – jedno víčko s dvojí funkcí nazvané DOUBLEFLOW. Je to důkaz 
kvality, odbornosti a inovací společnosti UNITED CAPS.  

 

http://www.unitedcaps.com/
https://www.unitedcaps-innovations.com/doubleflow/
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Maďarský výrobní závod se specializuje na uzávěry na nápoje a pokrmové oleje, jako jsou 
naše uzávěry DOUBLEFLOW, které se používají pro láhve s olejem. 
 
 

O SPOLEČNOSTI UNITED CAPS 

UNITED CAPS je globální průmyslový odkaz designu a výroby kvalitních plastových víček a 
uzávěrů. Díky rozsáhlým inovativním schopnostem a širokému portfoliu pokročilých 
standardních i zakázkových řešení je UNITED CAPS vyhledávaným partnerem předních 
světových společností. Podporujeme hodnotový řetězec našich zákazníků tím, že chráníme 
integritu jejich produktů, zajišťujeme bezpečnost a zdraví spotřebitelů a chráníme dobrou 
pověst značky. Silně dynamická a flexibilní rodinná skupina UNITED CAPS nabízí kompletní 
řešení, která lze používat v řadě aplikací a na řadě trhů po celém světě. Společnost má 
centrálu v Lucembursku a výrobní závody v Belgii, Francii, Německu, Maďarsku, Irsku, 
Lucembursku a Španělsku. Obrat společnosti UNITED CAPS, která zaměstnává více než 
500 lidí, činí 137 milionů euro (ke konci roku 2017). 

www.unitedcaps.com 
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