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Spojení kompetencí pro domovní techniku   

Taco Family of Companies kupuje 
společnost Taconova  
  
 
 

Společnost Taco Family of Companies koupila společnost Taconova 

Group, která je lídrem v oblasti inovačních teplovodních řešení pro 

trhy vytápění, instalatérství a solární energie.  

 

Společnost Taconova s ústředím ve švýcarském Curychu má více než 55 

let zkušeností s vytvářením inteligentních řešení pro technologie budov. 

Společnost nabízí širokou škálu teplovodních aplikací, včetně 

hydraulického vyvažování, podlahového vytápění, distribuční techniky, 

systémové techniky a ventilů. Společnost Taconova vznikla v roce 1961 

jako evropská obchodní společnost pro Taco, Inc. v Cranstonu ve státě 

Rhode Island (USA). V roce 1980 byla prodána koncernu Guinness. 

 

„Jsme nadšeni, že můžeme společnost Taconova přivítat zpět v rodině 

Taco,“ řekl John Hazen White mladší, majitel a předseda představenstva 

Taco Family of Companies. Prestiž značky Taconova nám pomůže dále 

posilovat naši přítomnost v Evropě, kde jsme začali působit v roce 2015 

akvizicí Askoll Sei, světového výrobce vysoce účinných čerpadel se 

sídlem v italském Sandrigo.“ 

 

„Kromě síly své značky zajistí Taconova přístup na severoevropské trhy a 

rozšíří naši produktovou nabídku v celé Evropě o ventily a systémy, 

přinese globální kompetenční centrum pro inženýrské odborné znalosti a 

poskytne dodatečnou výrobní kapacitu na podporu budoucího růstu,“ 

uvedl Wil VandeWiel, generální ředitel Taco Family of Companies. 
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„Každý ve společnosti Taconova vítá s velikým nadšením, že jsme opět 

součástí rodiny Taco,“ říká Ralph Seewald, generální ředitel Taconova. 

Díky našim sdíleným hodnotám značky v oblasti zjednodušené 

technologie, vysoce účinných řešení, která šetří prostředky zákazníků, a 

špičkové zákaznické podpory se jedná o ideální řešení. Odborné znalosti 

společnosti Taco Comfort Solutions v oblasti navrhování, výroby a 

automatizace ve spojení s jejími mezinárodními distribučními kanály 

přispějí k růstu společnosti Taconova na nových trzích a v nových 

geografických oblastech,“ dodal Seewald. 

 

Aleš Majrich, jednatel Taconova Česká republika dodává: „Pro náš závod 

ve Velešíně je nová příslušnost ke společnosti Taco významným krokem. 

Vše tedy naznačuje směr rozvoje a inovací.“ 

 

Taco Family of Companies, nadnárodní společnost se sídlem v 

Cranstonu (RI), vedená třetí generací rodiny, navrhuje a vyrábí vysoce 

účinné, komfortní systémy vnitřního vytápění, chlazení a klimatizace. 

Společnost má odbytová místa a výrobní závody ve Spojených státech, 

Kanadě, Itálii, Nizozemsku, Vietnamu, Číně, Jižní Koreji a Hongkongu. 
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Obrázky & popis 
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O společnosti Taconova 

Taconova Group AG se sídlem v Undorfu u Zurichu ve Švýcarsku je 

tradiční podnik s více než 50letou zkušeností s inovativními produkty 

v oblasti řešení inteligentní techniky v budovách. Jedná se především o 

technologie pro hydraulické vyvažování, rozdělovače, termoregulaci, 

odvzdušňování, solární ohřev a systémovou techniku. Výrobky Taconova 

se úspěšně používají ve více než 30 zemích. K hlavním trhům patří 

Švýcarsko, Německo, Rakousko a Anglie. 

 

O společnosti Taco Family of 
Companies 

Taco Family of Companies je globální, soukromá společnost se sídlem v 

Cranstonu (RI), jež má odborné znalosti v oblasti řízení komfortní teploty 

v obývaných prostorách a regulace průmyslových kapalin. 

Prostřednictvím tří odvětvových segmentů – Taco Comfort Solutions, 

Taco Industrial Solutions a Taco International – vyrábí Taco širokou škálu 

výrobků pro obytný, komerční a průmyslový sektor v oblasti 

vzduchotechnického vytápění a chlazení, instalatérství, zemědělství a 

těžby. 

 

Více informací 
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