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Mitsubishi Electric dodá výtahy a eskalátory pro projekt „One Bangkok“ 

Celkem 278 jednotek, včetně prvních dvoupodlažních výtahů v Thajsku 

 

TOKIO, 22. března 2021 – Společnost Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) dnes oznámila, že 

její dceřiná společnost Mitsubishi Elevator (Thailand) Co., Ltd. (MET) získala významnou zakázku od 

projektu „One Bangkok“.  

 

One Bangkok, společný podnik společností TCC Assets Co., Ltd. a Frasers Property Holdings (Thailand) Co., 

Ltd., je historicky největším soukromým realitním projektem v Thajsku, který nastavuje nové standardy 

z hlediska konstrukčních řešení, života v chytrých městech a udržitelnosti. Plně integrovaná čtvrť se má stát 

globální dominantou, která přiláká největší společnosti, turisty a místní obyvatele dokonalým propojením 

kanceláří, maloobchodu, luxusních hotelů, rezidencí a kulturních prostor. 

 

Zakázka pro projekt One Bangkok zahrnuje 250 výtahů včetně 12 dvoupodlažních výtahů, prvních svého 

druhu v Thajsku, a 28 eskalátorů, tedy celkem 278 jednotek. Jedná se o největší zakázku získanou od roku 

1977, kdy společnost Mitsubishi Electric začala působit v Thajsku v segmentu výtahů. Získala vysoké 

hodnocení díky dlouhodobým zkušenostem na thajském trhu s výtahy a vysoké kvalitě svých produktů 

a služeb. 

Tento text je překladem oficiální anglické verze této tiskové zprávy a je poskytován pouze pro referenční a praktické účely. Podrobnosti nebo 

specifické informace naleznete v anglickém originálu. V případě jakýchkoli nesrovnalostí má vždy přednost obsah originální anglické verze. 

mailto:prd.gnews@nk.MitsubishiElectric.co.jp
http://www.mitsubishielectric.com/
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Vizualizace čtvrti One Bangkok 

 

Představení projektu „One Bangkok“ 

One Bangkok je plně integrovaná čtvrť a historicky největší soukromý realitní rozvojový projekt v Thajsku 

v hodnotě 120 miliard thajských bahtů. Zahrnuje pět prémiových kancelářských budov třídy A, pět luxusních 

a lifestylových hotelů, tři luxusní věžové bytové domy, čtyři vzájemně propojené nákupní zóny a umělecká 

a kulturní centra na pozemku o rozloze 16,7 hektaru na spojnici ulic Wireless Road a Rama IV Road. One 

Bangkok chce být prvním thajským projektem s platinovým hodnocením LEED* pro rozvoj čtvrtí. Věžové 

domy jsou postaveny podle norem LEED a WELL Standard®,** čímž stanovují nová měřítka pro ekologický 

a udržitelný rozvoj v Thajsku. 

* Leadership in Energy and Environmental Design (LEED), celosvětově používaný certifikační program pro ekologické budovy, 

byl vytvořen neziskovou organizací U.S. Green Building Council (USGBC). 
** Norma WELL Building Standard, systém pro hodnocení výkonnosti zástavby (architektonické a městské), která má vliv na 

lidské zdraví a duševní pohodu, byla vytvořena organizací International WELL Building Institute (IWBI). 

 

Působení společnosti Mitsubishi Electric v segmentu výtahů v Thajsku 

Společnost Mitsubishi Electric si od vstupu na thajský trh s výtahy v roce 1977 vybudovala přední pozici 

s nejvyšším podílem (interní odhad) přibližně 30 % ve fiskálním roce 2020. Společnost Mitsubishi Elevator 

Asia Co., Ltd. (AMEC), která byla založena v Thajsku v roce 1991 jako globální výrobní základna pro výtahy 

společnosti Mitsubishi Electric, dodala více než 200 000 výtahů do více než 90 zemí. V Thajsku, které je stále 

důležitým trhem s rychle rostoucí poptávkou po výtazích, společnost Mitsubishi Electric spolupracuje se 

společnostmi MET a AMEC na trvalém růstu lokálního prodeje a servisních sítí pro rozšíření obchodních 

aktivit. 
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Přehled společnosti MET 

Společnost Mitsubishi Elevator (Thailand) Co., Ltd. 

Výkonný ředitel Munehisa Okamoto  

Sídlo Samut Prakan, Thajsko 

Vlastnictví 

Mitsubishi Electric Corporation: 55 % 

Mitsubishi Corporation: 25 % 

Mitsubishi Electric Building Techno-Service Co., Ltd.: 10 % 

Subsin Phaisan: 10 % 

Kapitál 100 mil. thajských bahtů (3,2 mil. amerických dolarů) 

Založení Prosinec 1977 

Zaměstnanci Přibl. 1 000 (únor 2021) 

Obchodní činnost Prodej, instalace a údržba výtahů a eskalátorů, zejména v Thajsku 

 

Přínos pro životní prostředí 

Výtahy dodané pro projekt One Bangkok, včetně vysokorychlostních typů, budou umožňovat rekuperaci 

elektrické energie a díky tomu efektivně rekuperovat kinetickou energii vytvářenou při zpomalování, čímž se 

sníží spotřeba energie a dopad na životní prostředí. Výtahy budou rovněž obsahovat bezpřevodové lanové 

stroje s motory s permanentním magnetem. Některé eskalátory budou mít navíc snímače pohybu, aby se 

spouštěly automaticky, pouze když jsou používány, což také sníží spotřebu energie. 

 

### 

 

WELL a WELL Building Standard® jsou registrované ochranné známky organizace International WELL Building Institute 

(IWBI). 

LEED je registrovaná ochranná známka organizace U.S. Green Building Council. 

 

O společnosti Mitsubishi Electric Corporation 

Se 100 lety zkušeností v poskytování spolehlivých a vysoce kvalitních produktů je společnost Mitsubishi 

Electric Corporation (TOKYO: 6503) uznávaným světovým lídrem ve výrobě, marketingu a prodeji 

elektrických a elektronických zařízení využívaných v informačních a komunikačních systémech, vesmírných 

programech a komunikačních satelitech, spotřební elektronice, průmyslových technologiích, energetice, 

dopravě a stavebních zařízeních. Společnost Mitsubishi Electric obohacuje společnost technologiemi v duchu 

svého hesla „Changes for the Better“ (Změny k lepšímu). Společnost zaznamenala tržby ve výši 4 462,5 

miliardy jenů (40,9 miliardy amerických dolarů*) ve fiskálním roce do 31. března 2020. Další informace jsou 

uvedeny na adrese www.MitsubishiElectric.com 

* Částky v amerických dolarech jsou přepočteny z jenu kurzem /109 = 1 USD, což je přibližný kurz na 

tokijském devizovém trhu k 31. březnu 2020. 

 


