Strojírenské kovovýrobní družstvo Bojkovice
Motto: „Jsme součástí Vaší cesty vpřed“. A tím se také řídíme.
Jsme ryze česká vývojová a výrobní společnost, která je na trhu již déle než 28 let. Máme
v Bojkovicích 2 hlavní výrobní závody Lisovnu a Nástrojárnu. Zaměřujeme se na výrobu
vstřikovacích forem, lisování a montáže plastových dílů.
Našimi zákazníky jsou prestižní firmy TIER1 level – 100% automobilový průmysl. Sledujeme
trendy automotive a pracujeme globálně.
K našim zákazníkům patří například Valeo, Witte, Hella, Mann Hummel, Borg Warner a další.
Nástrojárna s komplexními službami
Naše nástrojárna patří mezi větší nástrojárny v Evropě. Vyrábíme zejména složité formy na
vstřikování plastů.
Máme zkušenosti se složitými technickými i vzhledovými díly. Nabízíme kompletní a
komplexní služby od spolupráce na vývoji, přes prototyp, fázi až po sériovou formu a dnes i
sériové dodávky na linky zákazníků.
Lisovna plastů
Velkou výhodou je vlastní lisovna s kompletními službami včetně zkoušek forem, dodávek
vzorků, předsériových i sériových dílů. Moderní provoz je umístěn v novém vlastním areálu s
možností dalšího růstu. V současné chvíli máme již 30 vstřikolisů.
Naší strategií je vyrábět díly s přidanou hodnotou a dodávat tak kompletní výrobky nebo
podsestavy. Za tímto účelem bylo pořízeno několik dalších technologií, např. tampoprint,
ultrazvukové a vibrační svařování, testování těsnosti, tryskání dílů na čistotu, hot stamping, celá
řada montážních pracovišť a další.
K portfóliu našich produktů patří díly palubních desek, chladiče vody, díly světlometů, chladiče
vzduchu, části filtračních systémů, montované podsestavy a další.
Rozvoj firmy
Po celou svoji historii se firma dynamicky a inovativně rozvíjí, investuje velké množství
finančních prostředků do nových a moderních strojů a technologií.
Rosteme také co se týká počtu zaměstnanců. V současnosti u nás pracuje přes 500 zaměstnanců
a tento počet se stále zvyšuje. Nezapomínáme také na investice do těchto zaměstnanců s cílem
mít profesionální a špičkový personál.
Spolupracujeme se školskými institucemi, od učňů po vysokoškolské studenty. Realizujeme
odborná školení z dotačních titulů (např. pro kvalitu, mistry a další).
Je pro nás důležité, aby se naši zaměstnanci cítili příjemně, proto v rámci dalšího rozvoje naší
firmy budeme rekvalifikovat dosavadní halu S012 na prostory s výrobní technologií tzn. vstřikování
plastů, montáže a testování plastových dílů pro automobilový průmysl. Jsme hrdí na to, že přes velký
nárůst objemu naší produkce dokážeme realizovat tento projekt, který nebude mít dopad na životní
prostředí a splňuje náročné podmínky dané zákony ČR.

Za své výsledky jsme byli i oceněni mnohými zákazníky a také v soutěžích jako Best
Innovator.

