
Rodinná firma roku 

2014 



1990 

Z GARÁŽE MEZI ELITU… 

240 
ZAMĚSTNANCŮ 

850mil Kč/rok 

OBRAT 

350mil Kč/rok 

EXPORT 

2016 



PRODUKTOVÉ DIVIZE A FIREMNÍ KULTURA 

Vestavky 



1992 – 2017 FIREMNÍ FILOZOFIE JAKO OBRAZ NAŠEHO KAŽDODENNÍHO CHOVÁNÍ 



 

Nejlepší může být jen jeden, tudíž nemá konkurenci. Nejlepší je ten, kdo je 
nejtvrdší sám k sobě, kdo se dokáže podívat dál než ostatní, kdo je o 5 minut 

dříve tam, kam ostatní dorazí o 5 minut později. 

1. VĚŘÍME, ŽE NEJLEPŠÍ JE BÝT NEJLEPŠÍ 

2. VĚŘÍME V DŮLEŽITOST DETAILŮ 
 

Detail je základním stavebním kamenem kvality.  

Staré francouzské přísloví nám připomíná důležitost detailu takto: 

„Bůh je v detailu“ 

Proto detail nemůže být relativní kategorií.  

Pro toho, kdo usiluje o první místo v kvalitě, je detail absolutní veličinou. 
 
 



 

 
Individualita znamená odlišení. Odlišení komunikuje jasnou a zřetelnou identitu. 

Firma složená z individualit je firmou ostře diferencovanou ve všech svých 
aktivitách a projevech. Ani její pracovníky, ani její produkt, ani její pozici na trhu 

nelze přehlédnout. 

3. VĚŘÍME V LIDI JAKO V INDIVIDUALITY 

Kvalitu definujeme jako přínos (benefit) pro zákazníka. Kvalita za každou cenu je 
pro zákazníka bezcenná. Přínos vyplívající z kvality ve vztahu k ceně – to je 

hodnota. Proto je pro nás nejvyšší kvalitou „kvalita hodnoty“, kterou zákazníkovi 
poskytujeme. 



5. VĚŘÍME V INOVACI I ZA CENU CHYB 

Na počátku každé inovace je chyba. Bez chyby, jako výchozího bodu inovačního 
procesu, je míra inovace nezměřitelná. Chyba je inspiračním motivem pro 

inovaci. Kdo nevidí chyby, kdo se jich bojí, nemůže úspěšně inovovat. 

 

6. VĚŘÍME V DŮLEŽITOST NEFORMÁLNOSTI JAKO PODPORY        
   KOMUNIKACE 

Vstřícnost 

 

„Vstřícnost se projevuje v 
komunikaci mezi lidmi 

bez ohledu na postavení.“ 

Soudržnost 

 

„Málokdy to jde přesně 
podle plánu a přesto 
výsledku musí být v 

daném termínu 
dosaženo.“ 

Kooperativnost 
 

„Schopnost umět si 
pomoci a projevuje se 

zájmem o práci kolegy.“ 



7. VĚŘÍME V RŮST A ZISK S RADOSTÍ 

„Marketing je množina procesů a činností, jejichž účelem je předvídat a 
uspokojovat poptávku se ziskem.“ 

 

Náš růst nesmí NIKDY ohrozit kteroukoliv z našich firemních zásad. Každý z nás 
sám a všichni dohromady musíme umět dobře hospodařit. 



VÝKON / CHOVÁNÍ 

  

  

  

  



MANAGEMEN
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MANAGEMENT? 



BUDUJEME HAPPY 
 AND GREEN COMPANY 


