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TISKOVÁ ZPRÁVA 

 

 
PEGAS NONWOVENS uzavřel dohodu o záměru a potvrdil 

zájem o koupi výrobní linky Reicofil pro výrobní závod 
v Jihoafrické republice 

 

LUCEMBURK/ZNOJMO, 3. dubna 2017  – Společnost PEGAS NONWOVENS SA 

(dále jen "PEGAS" nebo "Společnost") uzavřela s dodavatelem výrobní 

technologie, společností REIFENHÄUSER REICOFIL GmbH & Co. KG, dohodu o 

záměru objednat novou výrobní linku pro budoucí výrobní závod v Jihoafrické 
republice.  

 

Předmětem této dohody je potvrzení zájmu obou stran na uzavření smlouvy o dodávce 

výrobní linky Reicofil typu S-TwinMB-S 2600 RF4s Compact BiCo pro budoucí výrobní 

závod Společnosti v Jihoafrické republice. Uzavření finální smlouvy na dodávku výrobní 

linky se předpokládá v červenci 2017. 

 

„Uzavření dohody s dodavatelem výrobní technologie je dalším krokem na cestě k 

realizaci našeho záměru vybudovat nový výrobní závod v Jihoafrické republice. Pro novou 

lokaci chceme objednat nejmodernější linku založenou na konceptu COMPACT v BiCo 

konfiguraci, což nám umožní přinést technologicky vyspělé materiály na místní trh. 

Instalace obdobné linky, první svého druhu na světě, je v současnosti dokončována 

v České republice. Pevně věřím, že už brzy tato linka prokáže v reálném provozu své 

kvality, které následně budeme schopni s výhodou využít v Jihoafrické republice,“ řekl 

František Řezáč, generální ředitel společnosti PEGAS NONWOVENS s.r.o. a člen 

představenstva PEGAS NONWOVENS SA. 
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PEGAS NONWOVENS SA, société anonyme, is a holding company based in Luxembourg with operating 
companies in Znojmo and Bučovice, Czech Republic and in the City of 6th of October, Egypt. PEGAS 
NONWOVENS is a manufacturer of polypropylene and polyethylene nonwoven textiles for the hygiene, 
industrial, construction, agricultural, medical and other specialised sectors. These textiles are primarily used for 
the manufacture of baby diapers, feminine hygiene and adult incontinence products. The Company is active in 
developing new products demanded by the market and thereby maintains its position of technology leader in 
the European nonwovens market. PEGAS NONWOVENS currently has more than 570 employees. PEGAS 
NONWOVENS SA is a publicly traded company on the Prague and Warsaw stock exchanges. 
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