
 

Tisková zpráva 

 

Společnost BENTELER v Klášterci nad Ohří v průmyslové zóně Verne otevřela 
svůj pátý závod v České republice. Přiblížila se tak ještě více zákazníkům z ob-
lasti automobilového průmyslu ve východní Evropě.  

 Slavnostního otevření se ve čtvrtek 12. dubna zúčastnili zástupci místní samosprávy, zá-
kazníci a dodavatelé společně s vedením a zaměstnanci závodu BENTELER. 

 Nový závod BENTELER Automotive perfektně odpovídá růstové strategii pro východní Evro-
pu. 

 Výroba v Klášterci se zaměřuje na tváření za tepla, stříhání platin, svařování a laserové řezání 

pro klíčové zákazníky, jimiž jsou Volvo, BMW, Škoda Auto a Daimler.  

 

Paderborn/Klášterec nad Ohří, 12. dubna 2018. Společnost BENTELER otevřela nový závod v Klá-
šterci nad Ohří v České republice. Zástupci místní samosprávy, zákazníci a dodavatelé se zúčastnili 
slavnostního otevření společně s vedením společnosti BENTELER a zaměstnanci závodu. Na oslavě 
byl přítomen take Štefan Drozd, starosta Klášterce nad Ohří.  

Novým závodem v Klášterci nad Ohří se BENTELER ještě více přibližuje k zákazníkům zejména          
z regionu východní a střední Evropy. V pořadí pátý výrobní areál v České republice poprvé zahájil 
provoz již koncem roku 2017, nyní se dočkal slavnostního otevření. Výroba v Klášterci se zaměřuje  
na tváření ocelových dílů za tepla, stříhání platin, svařování a laserové řezání pro klíčové zákazníky 
Volvo, BMW, Škoda Auto a Daimler. 

Na pozemku o celkové rozloze 130 000 m2 vyrostla hala pro první výrobní fázi o velikosti 23 000 m2, 
ve které zaměstnává více jak 300 lidí. Firma plánuje tento počet do konce roku 2018 navýšit na 400 
zaměstnanců. 

“Klášterec nad Ohří je známý svým strojírenským průmyslem a nachází se v těsné blízkosti našich 
cílových zákazníků. Těšíme se, že ještě zintenzivníme spolupráci s nimi a že budeme vyvíjet a lokálně 
implementovat řešení v souladu s potřebami našich zákazníků,“ řekl Petr Marijczuk, vedoucí regionu 
Severní a východní Evropa v rámci divize BENTELER Automotive. 

V České republice působí BENTELER Automotive přes 20 let. Kromě závodu v Klášterci nad Ohří zde 
již společnost provozuje další čtyři závody, konkrétně ve Stráži nad Nisou, Chrastavě, Rumburku a 
Jablonci nad Nisou. V celém regionu severní a východní Evropy má BENTELER přes 5 000 zaměst-
nanců, z toho 2 200 v České republice.  
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O společnosti BENTELER  
BENTELER je přední globální společností, která vyvíjí, vyrábí a prodává výrobky, systémy a služby 
pro automobilový, energetický a strojírenský průmysl. Jsme rodinná společnost, kterou v současné 
době řídí již čtvrtá generace. Našich 30 000 zaměstnanců na 144 místech v 39 zemích s nadšením 



 

přispívá k vynikajícím výkonům ve výrobě a distribuci, a to v těsné blízkosti a ve spolupráci s našimi 
zákazníky. Náš celkový obrat v roce 2017 činil 7 856 milionů euro. 
 
Tři obchodní divize - BENTELER Automotive, BENTELER Steel/Tube a BENTELER Distribution – 
spadají pod strategické řízení holdingové společnosti BENTELER International AG z rakouského Sal-
zburgu. Díky technologickému know-how, zkušenostem a intenzivnímu zaměření na úspěšnou imple-
mentaci vyvíjíme řešení, která představují významný přínos pro zákazníky, zaměstnance i společnost. 
A realizujeme je. 
  
BENTELER. Rodina nadšených profesionálů. Od roku 1876. 
 

www.benteler.com       
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O společnosti BENTELER Automotive 

BENTELER Automotive je strategickým vývojovým partnerem pro výrobce automobilů s vysokou 
úrovní inovačních dovedností a zkušenostmi s řešením problémů. S přibližně 26 000 zaměstnanci      
v 75 závodech ve 24 zemích vyvíjíme pro své zákazníky řešení na míru. K našim výrobkům patří  
řešení automobilových systémů a modulů pro podvozky, karosérie, motory a výfukové systémy           
a rovněž systémy pro elektromobily.  


