GENERAČNÍ VÝMĚNA
změna ve vedení společnosti USSPA, s.r.o.

USSPA, první český výrobce špičkových masážních bazénů, mění po
16 letech existence své nejvyšší vedení. S účinností od 1. 11. 2011 se
ředitelského postu oficiálně ujímá Ing. Kateřina Kadlecová (35), dosavadní
marketingová manažerka a spolumajitelka společnosti.
Ve funkci nahrazuje svého otce, Ing. Petra Koláře (60), zakladatele firmy, který
zůstává v pozici majoritního majitele společnosti.
Pro rodinnou společnost USSPA je předání firmy z generace na generaci
přirozeným vyústěním úzké profesní spolupráce, plné důvěry a vzájemného
souladu.
Slavnostní předání společnosti proběhlo 4. října 2011 během uvedení
převratné novinky z dílny USSPA, spa budoucnosti s názvem Solitaire, na
český trh. Předání ve spojení s dokončením přelomového produktu bylo
více než symbolické, navíc se uskutečnilo přesně v den 60. narozenin
Ing. Koláře.
Fakta o společnosti USSPA, s.r.o.
USSPA vyrábí a dodává ucelený sortiment vířivek pro privátní a komerční použití včetně
plavecké Swim Spa pro celoroční provoz. Za všemi produkty rodinné firmy USSPA stojí nejen
vysoké osobní nasazení, které trvá již 16 let, ale také prvotřídní kvalita, originální design, vlastní
inovace a vývoj. Samozřejmostí jsou navazující profesionální služby, spolehlivost a trvalá péče
o zákazníky.
USSPA si právě díky těmto kvalitám vydobyla uznávané postavení ve svém oboru
v celosvětovém měřítku a trvale si udržuje pozici lídra na českém trhu.
USSPA sídlí v Pardubickém kraji, v obci Dolní Dobrouč na Ústeckoorlicku, kde se nachází
i výroba a hlavní showroom společnosti. USSPA má dále vlastní showroom v Praze a Brně. Své
produkty USSPA exportuje do více než 20 zemí, mezi kterými jsou nejen evropské státy jako
např. Francie, Polsko, Švýcarsko, ale také třeba Ukrajina či Perský záliv. Od roku 2009 USSPA
provozuje vlastní dceřinou společnost USSPA Hispania ve španělském Alicante.
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