KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA STŘEDNÍ ČECHY

„POZNÁVÁME FIRMY
VE STŘEDNÍCH ČECHÁCH“

Soutěž 2018/2019

Vážení objevovatelé a příznivci středních Čech!
Krajská hospodářská komora Střední Čechy pro vás připravila v rámci
projektu Implementace Krajského akčního plánu (IKAP) soutěž o zajímavé
ceny. Máte zájem poznat něco nového, chcete poznat firmy ve vašem okolí,
chcete vědět, jaké profese firmy potřebují a jaké podmínky zaměstnancům
nabízí. Chcete vědět jak významné firmy ve vašem okolí jsou a co vyrábí?
Rádi byste tyto podniky osobně navštívili a možná si i nějakou drobnou
činnost vyzkoušeli, třeba i s doprovodem rodičů, prarodičů, přátel a nebo
kamarádů ze školy? Přihlaste se do naší soutěže: „Poznáváme firmy ve
středních Čechách“ a dostanete tak příležitost nahlédnout pod pokličku
středočeských podniků. Dozvíte se o jejich historii a zajímavých událostech.
Mimo jiné budete mít možnost vybrat firmu, která se vám nejvíce líbila
a tím ji zviditelnit. Jak se do soutěže zapojit? Je to prostřednictvím vámi
zaslané a vyplněné Hrací karty, kterou zašlete do slosování po 15.5.2019.
Losování o lákavé ceny proběhne dne 31.5.2019.

Hraje se podle pravidel – bez nich to opravdu nejde
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Do soutěže se přihlásíte tím, že si stáhnete z webu
www.khkstrednicechy.cz Hrací kartu, vyplníte své identifikační
údaje, které vyloučí použití Hrací karty jinou osobou. Hrací kartu
můžete také vyžádat u každé zapojené firmy na kontaktu, který je
uvedený na Hrací kartě. Zúčastnit se soutěže mohou žáci ZŠ a SŠ..
Úkolem soutěže je nasbírat v termínu od 1.listopadu 2018
do 15.května 2019 potvrzení Vaší návštěvy ve firmách uvedených
na Hrací kartě. Seznam firem a informace o jejich termínech
návštěvy a kontaktní údaje naleznete v brožuře a na Hrací kartě.
Vaši návštěvu v dané firmě si necháte potvrdit tamějším
pověřeným pracovníkem, který Vám orazítkuje hrací kartu
a uvede datum uskutečněné prohlídky.
Podrobnější informace o firmách včetně adres najdete na dalších
stránkách této brožury.
Příležitost získat odměnu mají první 3 vylosovaní. Do slosování
bude zařazen každý, kdo navštíví alespoň jednu firmu.
Hrací kartu z webu www.khkstrednicechy.cz nebo poskytnutou
od firmy s Vašimi identifikačními údaji a razítky od firem zašlete
na adresu úřadu Krajské hospodářské komory Střední Čechy.
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7.

Vyhodnocení a losování odměn proběhne dne 31. května 2019
za účasti komise.
8. Celkem budou vylosováni 3 návštěvníci. První vylosovaný získá
tablet, druhý fotoaparát a třetí dárkovou poukázku.
9. Ceny budou předány osobně výhercům za přítomnosti
významných osobností z firem, které se soutěže účastnili a za
přítomnosti zástupců města, popř. Krajského úřadu. Přesný
termín bude uveden na webových stránkách komory a bude
příslušným oceněným sdělen i písemně (poštou či e-mailem).
10. Na Hrací kartě ve spodní části je kolonka pro vyhodnocení nejlepší
exkurze pod názvem „Nejzajímavější návštěva ve firmě“. Vyplňte
tedy také tuto kolonku a vyzvedněte tímto firmu, která si exkurzi
nejlépe připravila a byla pro vás nejzajímavější.
11. Podrobnosti o soutěži naleznete na webových stránkách
www.khkstrednicechy.cz
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Vědět o činnostech Krajské hospodářské komory
Střední Čechy se může vyplatit
Krajská hospodářská komora Střední Čechy (dále jen KHK Střední Čechy)
vznikla v roce 1993 jako zájmové sdružení okresních hospodářských komor
působících ve Středočeském kraji na základě zákona. Je složkou
Hospodářské komory České republiky.
KHK Střední Čechy je subjekt, který zastupuje podnikatelskou veřejnost,
podporuje podnikatelské aktivity. Snaží se přispívat k rozvoji Středočeského
kraje.

Kam doručit potvrzení o návštěvách
Doručovací adresa Krajské hospodářské komory Střední Čechy:
Krajská hospodářská komora Střední Čechy
Pražská 298
250 01 Brandýs nad Labem
tel.: +420 702 020 489
e-mail: sizlingova@komora.cz
www.khkstrednicechy.cz

Termín uzávěrky:
Doručit na uvedenou adresu nejpozději do 30.5.2019 do 13:00 hodin.
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Jakou firmu navštívit?
ARBOEKO s.r.o., Bedřicha Smetany 230, 277 42 Obříství,
www.arboeko.com
Arboeko s.r.o. je přední školkařská a velkoobchodní společnost v regionu
střední Evropy. Společnost se zabývá pěstováním a dodáváním okrasných
a ovocných dřevin v širokém sortimentu. Mezi zákazníky společnosti
ARBOEKO s.r.o. patří zahradnické realizační firmy, zahradnická centra,
hobby markety segmentu DIY, technické služby, města a obce, stavební
a developerské společnosti. Základní filozofií společnosti je nabídnout
zákazníkovi nejvyšší kvalitu výpěstku s vysoce kvalitními službami. Většinu
expedovaných dřevin tvoří vlastní výpěstky vypěstované v podmínkách
středoevropského klimatu. Celková výměra okrasných školek společnosti
činí 205 ha.
Kontakt: +420 315 617 872, E-mail: michaela.kralova@arboeko.com

Ateliér 6tej smysl , Maxe Švabinského 117/29,
250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav; www.atelier6tejsmysl.cz
Ateliér byl založen v r. 2011 jako výtvarně keramická dílna pro lidi
s mentálním nebo jiným postižením. V současnosti nabízí terapeutické dílny
zaměřené na keramiku, tkalcovské techniky, linorytové tisky, výrobu šperků
a v neposlední řadě specialitu ateliéru-zpracování ovčího rouna od stříhání,
praní, barvení, plstění, spřádání až k hotovým výrobkům. Firma zřídila tři
chráněná pracovní místa , v ateliéru je zaměstnáno šest pracovníků
s handicapem na částečné úvazky. Pro návštěvníky je připravena
ochutnávka-možnost vyzkoušet si některou ze zmíněných technik.
Kontakt: + 420 736 710 047, Email: alex.opp@seznam.cz

BAEST Machines & Structures, a.s., Černoleská 1930, 256 01 Benešov,
www.baest.cz
BAEST Machines & Structures, a.s. Benešov je středně velký výrobní
a obchodní strojírenský podnik se širokým výrobním programem. Firma
zaujímá strategickou polohu nedaleko hlavních dopravních komunikací E55
a E50 (D1) a disponuje železniční přípojkou. BAEST Machines & Structures,
a.s. je soukromou společností s výrobním programem zaměřeným na
výrobu svařovaných ocelových konstrukcí a zařízení pro stavebnictví,
strojírenství, energetiku, ekologii, zemědělství, chemický, petrochemický
a potravinářský průmysl, zaměstnávající cca 240 pracovníků. Společnost
hospodaří v areálu o rozloze 17 ha, kde jsou umístěny výrobní haly o rozloze
30.000 m2 a skladovací plochy o rozloze 10.000 m2 vybavené nezbytnou
zdvihací a manipulační technikou s nosností až 50t. Výrobní program je
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zaměřen nejen na opakovanou výrobu, ale také na zakázkovou
(malosériovou, popř. kusovou) výrobu. Vzhledem k univerzálnímu
technologickému vybavení a kvalifikovanému týmu pracovníků je
umožněno flexibilní a široké rozpětí vyráběné produkce. Využívá moderních
systémů CAD i CAD/CAM pro zpracování výrobní dokumentace (Autocad,
Autodesk Inventor 3D, etc.) a její využití ve výrobě. V posledních letech se
ustálil na úrovni 85 % a směřuje do 20 zemí světa. Hlavními zahraničními
zákazníky jsou firmy z EU, východní a západní Evropy.
https://www.linkedin.com/company/baest-machines-&-structures-a-s-/
https://www.facebook.com/BAEST-Machines-Structures-as-207698163062121/

Kontakt: +420 725 782 080, Email: veronika.novakova@baest.cz

BEZNOSKA,

s.r.o., Dělnická 2727, 271 02, Kladno-Kročehlavy
www.beznoska.cz
Rodinná firma Beznoska s.r.o., působí na poli výroby kloubních náhrad již
více, než 25 let. Kořeny ale sahají hluboko do 20. století, kdy v rámci
provozu Chirurgie Poldi Kladno byly vyráběny endoprotézy a nástroje pro
ortopedii a traumatologii. Dnes se společnost řadí mezi největší na území
ČR. Své výrobky vyváží nejen do zemí EU, ale i na Blízký východ, do zemí
bývalého Sovětského svazu a také do Asie.
Kontakt: +420 312 660 670, Email: marketing@beznoska.cz

Crystal Bohemia, a.s., Jiráskova 223, 290 01 Poděbrady
www.crystal-bohemia.com
Český olovnatý křišťál-krása, která neublíží!
Návštěva skláren nejen zpestří vhodně volný čas, ale i obohatí
o nezapomenutelné zážitky. Návštěvníci odhalí tajemství zrodu křehké
krásy skla, shlédnou výrobu skla ve sklářských pecích a stanou se svědky
vzniku neobyčejných dekorů v rukách zručných brusičů. Prohlídka také
umožní nákup dárků z českého křišťálu za výhodnější velkoobchodní ceny
než v běžných prodejnách.
Kontakt: + 420 325 602 224, Email: klara.zbrankova@crystal-bohemia.com

DACHSER Czech Republic a.s., Huťská 272, 272 80 Kladno
www.dachser.com
Dachser Czech Republic a.s. je mezinárodní logistická společnost zabývající
se kamionovou, leteckou a námořní přepravou, skladováním a distribucí.
Kontakt: +420 312 291 816, Email: pavlina.zdvorackova@dachser.com
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Danzer Bohemia-Dýhárna s.r.o., Křivenice 1, 277 03 Horní Počaply
www.danzer.cz
Danzer Bohemia-Dýhárna je největší dýhárnou v Evropě, která sídlí
v Křivenicích u Mělníka. Společnost se specializuje na zpracování dřevní
kulatiny a nabízí řešení pro dýhy, podlahy a další speciální dřevěné aplikace.
Kontakt: +420 315 630 700, Email: marketa.tesarova@danzer.com

DHL Solutions k.s., Nádražní 2967/93, 702 00 Ostrava –
provozovna: Poděbradská 603, 250 90 Jirny,
http://www.dhl.com
DHL Supply Chain je moderní logistická firma s 25 letou tradicí na českém
trhu. Skladujeme a přepravujeme zboží pro řadu známých značek. Je nás
2400 v 16 pobočkách po celé ČR. Staráme se o bezpečí na pracovišti, máme
lidský a férový přístup. Chcete to zažít? Neváhejte a přijďte se podívat na
naší největší pobočku v Jirnech u Prahy. Těšíme se na Vás!
Kontakt: + 420 800 177 400, Email: DHLJirny@dhl.com

Eberspächer spol. s.r.o., Kuštova 2530, Rakovník,
http://www.eberspaecher.com
Skupina Eberspächer je jedním z předních světových vývojářů systémů a
dodavatelů výfukových technologií, nezávislých topení a ochlazovací
techniky pro automobilový průmysl. Eberspächer je také profesionálním
inovačním partnerem. Celosvětově zaměstnává přibližně 10 000
zaměstnanců v 80 závodech ve 29 zemích. Firma Eberspächer působí
aktivně v České republice od roku 1992. Výroba započala v Rakovníku v
pronajaté hale, přičemž v roce 1995 byla postavena na „zelené louce“
vlastní výrobní hala. V současné době zaměstnáváme přibližně 700
zaměstnanců a výrobky z rakovnického závodu jsou určené pro všechny
přední světové výrobce automobilového průmyslu jako např. VW, BMW,
Renault atd. Do svých řad ve výrobním závodě v Rakovníku průběžně
hledáme technicky zaměřené profese zejména do oddělení Výroby,
Technologie, Kvality a Logistiky.
Kontakt: + 420 313 281 128,
Email: magdalena.fiserova@eberspaecher.com
POUZE: pro SŠ a 9. třídy ZŠ

Erwin Junker Grinding Technology a.s., Řípská 863, 276 01 Mělník
www.junker-group.com
Skupina JUNKER Group je předním světovým výrobcem CBNvysokorychlostních brousicích strojů. Nabízíme řešení, odpovídající
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individuálním potřebám zákazníků, od jednotlivých strojů až k zařízením
zhotoveným tzv. na klíč pro téměř všechny druhy přesného broušení.
Pro každé zadání broušení nabízíme vyhovující stroj: vícevřetenové brousící
stroje, stroje pro kombinaci broušení a soustružení tvrdých povrchů, stroje
na broušení profilů, stroj na broušení drážek, brusky na broušení průměrů,
stroje na broušení řezných nástrojů, stroje na broušení nástrojů, bezhroté
brousicí stroje, stroje na broušení nekruhových profilů.
JUNKER může kromě toho nabídnout bohaté reference z projektů a realizací
výrobních linek a vývoje speciálních brousicích strojů, sestavených na míru
dle konkrétních požadavků zákazníka.
Kontakt: + 420 778 400 662, Email: jana.vajnerova@junker.cz

Fresenius Kabi Horatev CZ s.r.o., Hořátev 104, 289 13 Hořátev,
https://www.fresenius-kabi.com/cz/
Fresenius Kabi Horatev CZ s.r.o. je součástí mezinárodního koncernu
Fresenius SE a má vedoucí postavení v oblasti infuzní terapie a klinické
výživy v Evropě. V našem závodě se zabýváme výrobou transfuzních setů
především pro evropské trhy, ale dodáváme i do zámoří. V České republice
jsme jedinou firmou, která transfuzní sety vyrábí a počtem zaměstnanců se
řadíme mezi klíčové zaměstnavatele v okrese Nymburk, kam se k nám za
prací sjíždí celé rodiny z blízkého kraje. Firmou Vás provede zkušený
průvodce, který Vás seznámí s celým procesem výroby setů na odběr a
zpracování krve. Uvidíte kompletační haly včetně představení používaných
posledních trendů v automatizaci a robotizaci. Zároveň se dozvíte i
informace o darování a zpracování krve na transfúzní stanici a jak naše
výrobky zachraňují lidské životy. Jsme stabilní společností, která je díky
neustálému rozvoji a trvalé poptávce odběratelů z celého světa schopná
svým zaměstnancům garantovat dlouhodobě jistotu zaměstnání.
Prohlídky vhodné pro SŠ a 9. třídy ZŠ
Kontakt: + 420 724 511 556, Email: vit.lazar@fresenius-kabi.com

Gebrüder Weiss, spol.s.r.o., Průmyslová 477, 252 61 Jeneč
www.gw-world.cz
S cca 6 500 pracovníky, 150 vlastními firemními pobočkami a předběžným
ročním obratem 1,36 miliardy EUR (předběžně 2016) se společnost
Gebrüder Weiss řadí k vedoucím přepravním a logistickým poskytovatelům
v Evropě. Pod hlavičkou Gebrüder Weiss Holding AG se sídlem v Lauterachu
(Vorarlbersko) sdružuje společnost vedle svých hlavních oborů činnosti
pozemní přepravy, letecké a námořní dopravy a logistiky i řadu efektivních
speciálních řešení a dceřiných společností – mimo jiné logistické
poradenství x|vise, tectraxx (oborový specialista pro high-tech podniky),

8

inet-logistics (softwarová řešení managementu přepravy TMS), dicall
(telefonní služby, consulting, telemarketing), Railcargo (železniční přeprava)
a balíkovou službu Gebrüder Weiss, společníka rakouské DPD. Toto spojení
nám umožňuje rychle a pružně reagovat na potřeby zákazníků.
Kontakt: +420 224 726 272, Email: edv75@gw-worls.com

KAVALIERGLASS, a.s., Sklářská 359, 285 06 Sázava, www.kavalier.cz;
Přední výrobce se 180 letou tradicí ve výrobě borosilikátového skla.
Nabízí široký sortiment domácenského, průmyslového, laboratorního
a technického skla, trubic a průmyslových aparatur. Výrobky distribuuje pod
vlastními značkami Simax® a Kavalier®. Exportuje do více než 90 zemí
světa, jedním z nejvýznamnějších trhů je Německo.
Kontakt: +420 327 550 111, Email: kavalier@kavalier.cz

KOSTAL CR, spol. s r.o. , Černín 89, 267 51 Zdice, www.kostal.cz;
Skupina KOSTAL je nezávislý rodinný podnik založený roku 1912
v německém městě Lüdenscheid rodákem z Mnichova Hradiště Leopoldem
Kostalem. Působí ve 21 zemích světa. KOSTAL CR je mezinárodní dodavatel
elektronických a mechatronických komponentů pro automobilový průmysl,
který si zakládá na špičkové kvalitě. Hlavními produkty jsou podvolantové
moduly, kterých vyrobí více jak 7,5 mil. za rok. Zákazníky jsou významné
světové automobilky – např. Volkswagen, Audi, PSA, Ford, Daimler, Fiat,
Škoda, Porsche, Bentley, Lamborghini, Seat, Suzuki. Patří mezi největší
zaměstnavatele regionu, zaměstnává více než 1000 zaměstnanců a díky
novým projektům se dále rozšiřuje. V roce 2015 byly založeny nové pobočky
v Cerhovicích a v Praze - Zličíně. V pobočce v Cerhovicích je středisko
automatizace,
špičková
nástrojárna,
konstrukce
nástrojů
a modelárna. V Praze - Zličín je konstrukční centrum.
Kontakt: +420 311 653 953, Email: zivotopis-cr@kostal.com

L I N E T spol. s r.o., Želevčice 5, 274 01 Slaný , www.linet.cz
Firma je ryze českým výrobcem a prodejcem nemocničních lůžek a
příslušenství. Byla založena r. 1990 třemi společníky, Luďkem Šofrem,
Ivanem Husákem a Zbyňkem Frolíkem, z nichž poslední je jednatelem
dodnes. Firma začínala s kapitálem 400 000 Kč a několika málo
zaměstnanci. Dnes se obrat vyšplhal na 3 miliardy Kč a počet zaměstnanců
se blíží tisícovce pouze v Čechách, k čemuž lze přičíst stovky dalších
v dceřiných společnostech po světě. L I N E T spol. s r.o. je špičkou ve svém
oboru v Evropě i mezi světovými lídry. Zdravotní postele můžete vidět nejen
v mnoha českých i světových nemocnicích, ale blýskly se i v proslulých
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seriálech (House of Cards, Ordinace v růžové zahradě) a filmech (Casino
Royale, Ted). Firma vytváří výrobky od samého začátku, v odděleních
konstrukce, marketingu, obchodu tvoří lůžka dle požadavku zákazníka. Vše
je vyvíjeno a testováno přímo ve firmě v Želevčicích. Společnost zajišťuje
nejen záruční a pozáruční servis, ale také pravidelné kontroly a údržby
lůžek, konstrukční úpravy, nákup vybraného příslušenství a mnoho dalších
služeb, vše je orientováno přímo na přání a potřeby zákazníka.
Kontakt: +420 312 576 111, Email: barbora.prajzlerova@linet.cz

Parker-Hannifin s.r.o. , Poděbradská 1005 , 289 12 www.parker.cz
Firma Parker Hannifin s.r.o. v Sadské je součástí světové firmy v oblasti
řízení pohybu. Lokace Sadská se specializuje na výrobu statických a
dynamických těsnících prvků z pryže, polyuretanu, a teflonu. Do portfolia
výrobků patří také gumokovové díly a aplikace pro elektrotechnický
průmysl, součástí je i výroba plastových zdravotnických potřeb a výrobků
pro farmacii.
Kontakt : + 420 727 813 860, Email: veronika.nejedla@parker.com

SPOLANA, ul. Práce 657, 277 11, Neratovice www.spolana.cz
Výrobní podnik SPOLANA a.s. je jediným výrobcem PVC (které se prodává
pod obchodní značkou Neralit) a kaprolaktomu v ČR. Dále vyrábí hydroxid
sodný, kyselinu chlorovodíkovou, oleum a kyselinu sírovou. Vyrábí také
průmyslové hnojivo Spolsan obsahující dusík a síru. Od června 2016
je součástí skupiny Unipetrol, která paří do skupiny ORLEN.
Kontakt: +420 736 506 556, Email: martina.lehka@spolana.cz

SYNTHOS Kralupy a.s., O. Wichterleho 810, 278 01 Kralupy nad Vltavou,
www.synthosgroup.com
SYNTHOS Kralupy a.s. (dříve KAUČUK, a.s.) je chemický podnik
s dlouholetou tradicí, jehož základy byly položeny v roce 1954, kdy bylo
rozhodnuto o jeho výstavbě v Kralupech nad Vltavou. Samotná výstavba
byla započata v roce 1958 na místě bývalého vojenského letiště. V roce
1963 byla zahájena výroba syntetického kaučuku. Ve spolupráci
s mateřskou společností SYNTHOS S.A. je SYNTHOS Kralupy a.s. předním
dodavatelem zejména polystyrenových plastů a kaučuků na bázi styrenu
a butadienu. Mimo Polskou a Českou republiku vlastní mateřská společnost
výrobní závody v Nizozemsku a Francii. Hlavní využití vyráběných produktů
je v gumárenském a obuvnickém průmyslu, při výrobě drobných domácích
doplňků, sportovních potřeb, v obalovém průmyslu včetně použití např.
v potravinářství. Výrobky ze závodu v Kralupech se využívají i ve

10

stavebnictví jako tepelné a protihlukové izolace v podobě desek. Společnost
SYNTHOS Kralupy a.s., jako nástupce společnosti KAUČUK a.s., je
nepřetržitě od roku 2000 držitelem osvědčení „Bezpečný podnik“. Stejně
tak v rámci systémů řízení je společnost od roku 1993 nepřetržitě držitelem
certifikace systému řízení v oblasti kvality výroby (ISO 9001) a od roku 1999
v oblasti životního prostředí (ISO 14 001). Od roku 1994 plní společnost
principy Responsible Care – Odpovědné podnikání v chemii.
U nás najdou uplatnění absolventi odborných učilišť, zámečníci, elektrikáři,
topiči, svářeči a samozřejmě chemici se středním či vysokoškolským
vzděláním. Ve spolupráci se Středními odbornými učilišti nabízíme žákům
možnost absolvovat dlouhodobé odborné výcviky a krátkodobé praxe.
Kontakt: + 420 315 712 082, Email: vaclav.babuka@synthosgroup.com

Tesco Stores ČR a.s., Černokostelecká 2270/22, 251 01 Říčany; Americká
2777, 272 01 Kladno; Vodárenská 3653, 276 01 Mělník; Veltruská 815,
278 01 Kralupy nad Vltavou; Toušeňská 2032, 250 88 Čelákovice; Zápy 275,
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav; Sportovců 14, 253 01 Hostivice;
Žežická 598, 261 01 Příbram V-Zdaboř; Kosmonosy 1255, 293 06 Mladá
Boleslav; Luženská 2725, 269 01 Rakovník; V Kasárnách 1019, 280 02 Kolín;
Okružní 1884, 258 01 Vlašim; Hradecká 1141, 506 11 Jičín;
https://itesco.cz
Společnost Tesco je maloobchodním řetězcem s čerstvými i trvanlivými
potravinami a spotřebním zbožím. Máme vlastní značku oblečení F&F
a neustále se snažíme modernizovat své procesy. Proto jsme v rámci
urychlení odbavení našich zákazníků zavedli samoobslužné pokladny
a službu Scan&Shop, kde si zákazník v průběhu nákupu rovnou načítá zboží
a poté pouze zaplatí u pokladny. Nejsme ale na trhu jen kvůli obchodu
samotnému, podporujeme mnoho neziskových organizací a charitativních
projektů v široké škále aktivit. Jsme skvělou příležitostí pro rychlý start
kariéry. Nezáleží na věku, vzdělání ani zkušenostech. Kdo prokáže snahu
a bude přirozeně dělat něco navíc, snadno a rychle vybuduje své postavení
ve firmě a získá sebevědomí pro další osobní i profesní rozvoj. U nás se
zaměstnanec může těšit na mnoho benefitů, rodinné prostředí a výhodu
v podobě volby směn dle vašich možností. Naše obchodní jednotky jsou
ve vybraných městech po celé České republice. Některé jsou obklopeny
rušným městem, jiné jsou zasazeny v malebné přírodě. Každý si tak vybere
prostředí, které se mu líbí. Uvnitř se dělí na část známou z pohledu
zákazníků, čili na prodejní plochu a potom zázemí, kde zaměstnanci mají
kancelář, sklad, přípravny pro jednotlivé úseky, odpočinkovou místnost
a šatnu.
Kontakt: +420 601 128 636, Email: dominika.staskova@tesco.com
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VALEO VÝMĚNÍKY TEPLA, s.r.o., Skandinávská 992, 267 53 Žebrák,
www.valeo.com
Valeo v Žebráku je moderní výrobní závod, který vznikl v roce 2001 a patří
do obchodní skupiny Termální systémy, která se soustředí na technologie
přispívající k většímu komfortu v jízdní kabině (chlad, teplo). Je výrobcem
výparníků určených pro montáž do klimatizací osobních a nákladních
automobilů. Zákazníky společnosti jsou především závody patřící do
obchodní skupiny Termální systémy, které montují výparníky jako součásti
klimatizačních jednotek a ty se následně dodávají společnostem jako jsou
Škoda Auto, Audi, VW, BMW, Nissan, Opel, Renault, TPCA, Mazda,
Mercedes Benz a mnoho dalších. V celosvětovém měřítku společnost patří
mezi největší dodavatele automobilového průmyslu. Valeo vyvíjí hi-tech
produkty, které dělají řízení automobilů pohodlnější, zábavnější,
bezpečnější a šetrnější k životnímu prostředí. Technologie společnosti Valeo
jsou unikátní, produkty inovativní a udává směr, kterým se budou ubírat
nové technologie automobilového průmyslu. Výsledek práce společnosti
Valeo je výroba výparníků klimatizace a chladičů EGR
Kontakt: + 420 703 190 339, Email: tereza.tyburcova@valeo.com
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PROJEKT:
Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje
Registrační číslo projektu:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA STŘEDNÍ ČECHY
Kontaktní osoba: Vladislava Šizlingová
E-mail: sizlingova@komora.cz; Tel. +420 702 020 489
www.khkstrednicechy.cz
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