Turbodoładowanie
w Velvet CARE
Tylko 22 miesiące zajęła zespołowi Velvet CARE realizacja wyzwania. jakim było uruchomienie
nowej, ultranowoczesnej maszyny papierniczej w zakładzie w Kluczach. To doskonały
wynik. Decyzja została podjęta w kwietniu 2016 roku, po włączeniu fabryki do specjalnej
strefy ekonomicznej Krakowskiego Parku Technologicznego, zaś pierwsza rolka bibułki
higienicznej została wyprodukowana na nowej maszynie na początku marca 2018 roku.

Tempo wprowadzanych zmian i zakres inwestycji w Velvet
CARE ostatnich 4 lat robi imponujące wrażenie i można
porównać go do turbodoładowania. Od sierpnia 2013
roku, kiedy firma Velvet CARE powstała, całkowicie zmodernizowano park maszynowy w kluczewskiej fabryce,
dzięki czemu obecnie jest to jeden z najnowocześniejszych
zakładów produkujących papierowe wyroby higieniczne
w Europie Środkowo-Wschodniej.
W ciągu ponad 4 lat zrealizowano 3 ważne projekty: budowę nowego magazynu wyrobów gotowych wysokiego
składowania, uruchomienie 5 nowych linii produkcyjnych,
a przede wszystkim nowej maszyny papierniczej. Dzięki
temu podwojono moce produkcyjne, by sprostać szybko
rosnącym zamówieniom i potrzebom klientów i wzmocnić
pozycję lidera wyrobów markowych.

Nowy partner biznesowy

została nowa, ambitna strategia. Dzięki wsparciu finansowemu funduszu Avallon II MBO możliwe były znaczące
inwestycje w park maszynowy Velvet CARE. W pierwszych
2 latach skupiono się na podwojeniu liczby linii przetwórczych. W 2016 roku fabryka stała się częścią specjalnej strefy ekonomicznej i wówczas podjęte zostały decyzje o wybudowaniu nowego magazynu oraz o inwestycji w nową
maszynę, która pozwoli na potrojenie produkcji bibułki
higienicznej. Inwestycje zostały zrealizowane w planowanym, ale i rekordowym czasie 22 miesięcy. Fundusze na
realizację inwestycji zostały pozyskane od dwóch partnerów: Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBRD)
i BNP Paribas. W ramach powyższego projektu w rozwój
kluczewskiego zakładu zainwestowano ponad 250 mln zł.

Przez 17 lat, w latach 1996-2013, fabryka w Kluczach była
częścią amerykańskich koncernów: International Paper
i Kimberly Clark, które były skoncentrowane na globalnych
interesach. Potencjalne inwestycje w Polsce były częścią
planu inwestycji w całej Europie. Jakkolwiek kilkakrotnie
rozważano zakup nowej maszyny papierniczej dla Klucz,
to nigdy finalnie taka decyzja nie zapadła.

Pracuję w kluczewskiej fabryce już 33 lata.
Wiele razy dyskutowaliśmy o nowej maszynie
papierniczej. Nowa, produkująca bibułkę od
marca 2018 roku to majstersztyk technologii.
To było ekstremalne wyzwanie dla zespołu
kilkuset osób z czterech firm.
Marek Ściążko
Wiceprezes zarządu Velvet CARE

Przełomowy był rok 2013. Wycofanie się Kimberly Clark
z Europy i utworzenie nowej spółki Velvet CARE zarządzanej przez polskich menedżerów od lat związanych
z kluczewską fabryką dało impuls do rozwoju. Nakreślona

Rok 2018 będzie otwarciem drugiego ważnego etapu
w funkcjonowaniu Velvet CARE. W marcu poinformowano o podpisaniu przedwstępnej umowy nabycia udziałów
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