
 
 
 

OZNÁMENÍ 
 
 

Pegas získal grant na projekt plazmatické úpravy 
netkaných textilií 

 
ZNOJMO (2. dubna 2008) – PEGAS NONWOVENS s.r.o. (dceřiná společnost PEGAS 
NONWOVENS SA) ve spolupráci s Ústavem fyzikální elektroniky Přírodovědecké fakulty   
Masarykovy univerzity v Brně a společností INOTEX s.r.o. Dvůr Králové nad Labem 
zahajuje projekt výzkumu a vývoje nové generace úprav netkaných textilií pomocí 
atmosférického plazmatu.  

Studované  úpravy netkaných textilií pomocí plazmatu by měly zajistit účinnou fixaci 
aktivních částic na povrchu vláken, jež mohou zvýšit či zlepšit využitelnost netkaných 
textilií  v oblasti hygienického průmyslu a technických aplikací.  

Cílem projektu je ověření možnosti významného snížení objemu dnes používaných 
funkčních aditiv nutných k dosažení potřebných vlastností netkaných textilií pro jejich 
použití jako součástí hygienických produktů. Zároveň bude veden výzkum plazmatických 
úprav ke zlepšení trvanlivosti požadovaných parametrů při opakovaném použití netkané 
textilie. Pozitivní stránkou projektu je i skutečnost, že menší množství použitých aditiv v 
rámci výrobního procesu bude šetrnější k životnímu prostředí. 

Tento projekt, jehož plánovaný rozpočet v letech 2008 – 2011 dosahuje částky téměř 70 
mil. Kč, navíc získal veřejnou podporu  z programu Trvalá prosperita, vyhlášeného 
Ministerstvem průmyslu a obchodu v rámci veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji v 
květnu 2007. Společnost předpokládá, že výše veřejné podpory bude činit až 25 mil. Kč. 

Úspěšné vyřešení projektu dává společnosti Pegas Nonwovens možnost navázat na 
úspěchy dosažené v oblasti výzkumu a vývoje v minulých obdobích a může umožnit  
realizaci výrobků s unikátními vlastnostmi s vyšší přidanou hodnotou, na které se jako 
jedna z vedoucích firem na trhu zaměřuje. 
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Bison & Rose Public Relations     Pegas Nonwovens 
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PEGAS NONWOVENS SA je holdingová společnost se sídlem v Lucemburku s provozními dceřinými společnostmi 
ve Znojmě v České republice.  PEGAS NONWOVENS je výrobcem netkaných textilií na bázi polyetylenu a 
polypropylene pro oblast hygieny, průmyslu, stavebnictví, zemědělství a ostatních specializovaných sektorů. 
Tyto textilie jsou primárně využívány pro výrobu dětských plenek, výrobků dámské hygieny a inkontinece pro 
dospělé. Společnost se aktivně podílí na vývoji nových produktů poptávaných trhem a udržuje si tak vedoucí 
pozici v oblasti technologií na evropském trhu netkaných textilií. PEGAS NONWOVENS zaměstnává v 
současnosti 380 pracovníků.  

PEGAS NONWOVENS SA je veřejně obchodovanou společností na burzách v Praze a ve Varšavě.   
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