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příslušenství

K
dyž se mezi našimi střelci vy‑
sloví název firmy Battenfeld, 
tak většinou hned nevědí, 
o co se jedná. Ovšem když 
připomeneme, že tato firma, 

zabývající se výrobou a vývojem plas‑
tů, dodává své výrobky pod značkami 
Caldwell, Wheeler, Tipton, Frankford 
Arsenal, Bock Pod, Lockdown, Golden 
Rod nebo Non ‑Typical, je hned o čem 
mluvit. Battenfeld totiž pod těmito 
značkami dodává všemožné pomůcky, 
které střelcům usnadňují život, respek‑
tive střelbu samotnou, přebíjení a péči 
o zbraň. Většina těchto věcí se dováží 
také k nám. Velkoobchodně je distri‑
buuje firma Strobl.cz z Nové Bystřice, 
takže vlastnické změny za oceánem se 
týkají také našeho trhu.

Firma Smith & Wesson si od této 
akvizice, která ji bude stát 130 500 000 
dolarů, slibuje nárůst zisku ve fiskálním 

roce 2016. Ostatně 
proto se tyto nákupy 

většinou provádějí. Za 
oněch 135 milionů dolarů 

Smith & Wesson koupil – kromě 
značek, stojů, patentů a rozpracova‑

né výroby – také výrobní plochy o ve‑
likosti 13 470 m2 (145 000 čtverečních 
stop)  včetně zkušených zaměstnanců. 
Prosperující firmu prodává Clearview 
Capital se sídlem v Connecticutu, což 
je investiční fond. Snahou takovýchto 
společností nebývá dlouhodobé držení, 
ale uvedení koupené firmy do dobrého 
až vynikajícího stavu a její prodej se zis‑
kem, což se v případě Battenfeld 
Technologies stalo.

Se svými výrobky Bat‑
tenfeld pronikl do řady 
amerických (americký 
trh je pro něj samozřej‑
mě nej) outdoorových 
maloobchodních řetězců 
jako Cabela’s, Bass Pro 
Shops, Dick’s Sporting 
Goods a Gander Moun‑
tain. Výrobky pod znač‑
kami firmy Battenfeld 
jsou také v nabídce 
obřích internetových 
obchodů Amazon nebo 
Midway aj. Tam se roz‑

Na přelomu listopadu a prosince firma Smith 
& Wesson oznámila, že koupila firmu 

Battenfeld Technologies Inc. se sídlem 
ve městě Columbia ve státě Missouri. 

Ačkoli jsme nedávno poznamenali, 
že firma Smith & Wesson měla 

v předminulém čtvrtletí výrazně 
nižší zisk než v minulosti, 

zřejmě je stále při chuti, 
a když se naskytne 
možnost koupit něco 

zajímavého, tak to 
koupí. 

hoduje o bytí a nebytí firmy. Jede se tu 
ve velkém. Základem růstu prodejů jsou 
u firmy nepochybně inovace, tedy pře‑
mýšliví a tvůrčí lidé a pochopitelně špič‑

kové technologie na zpracování ma‑
teriálů, především plastů. Než 
byla firma Battenfeld koupena 

firmou Smith & Wesson, 
ona sama v předchozích 
letech koupila výrobce 
mysliveckého příslušenství 
Bog ‑Pod a Golden Rod.

Asi nejznámější značku 
v portfoliu firmy Batten‑
feld představuje Caldwell. 
Nabízí velké množství po‑
ložek k ochraně sluchu 
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jde do 
příslušenství

�� Chcete ‑li pohodlně střílet 
z pušky, Caldwell vám nabídne 
řadu vychytávek

�� Frankford Arsenal vám vedle 
prostředků k čištění nábojnic 
dodá třeba čisticí médium


