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PRO VÁS
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JIŽ VÍCE NEŽ
50 LET.

Plníme Vaše očekávání

Ve společnosti FRIMO vnímáme jako hlavní klíč k úspěchu
soustavný a dlouholetý vývoj našich technologií a elán, se
kterým naše týmy uvádějí do pohybu vždy ta nejlepší řešení.
Právě proto jsme v naší skupině propojili jedinečné spektrum technologií, které nás řadí mezi přední poskytovatele
výrobních systémů pro produkci vysoce kvalitních plastových
komponentů. Jsme přesvědčeni, že pokroková technika si
vyžaduje vysoce kvalifikované lidské zdroje, přičemž abychom mohli jako spolehlivý partner každodenně přispívat
k úspěchu našich zákazníků, náš každý jednotlivý zaměst-

nanec musí umět naslouchat, proaktivně uvažovat a vytrvat
ve svém úsilí a úkolech.
S plnou připraveností na měnící se podmínky a odhodlaností
pro inovace předáváme celosvětově naše produkty do podmínek nejnáročnějích trhů. Všeobjímajícími kritérii jsou přitom kvalita a bezpečnost. Každé řešení společnosti FRIMO
má jedno společné: je optimalizováno pro Vaše specifické
potřeby.
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MAXIMÁLNÍ
NASAZENÍ
PRO VÁŠ
ÚSPĚCH.

BUDOUCNOST UTVÁŘÍME SPOLEČNĚ

S řešením FRIMO jste dokonale připraveni na celosvětové výzvy
Ať již podnikáte v jakémkoli odvětví, veškeré potřebné vybavení pro Vaši výrobu plastových dílů můžete pořídit u společnosti
FRIMO. Vyvíjíme a dodáváme nástroje a zařízení až po kompletní plně automatické výrobní linky na míru, a to s vysokou
ambicí být nejlepší ve své třídě.
Díky úspěchům v této oblasti nám bylo předáno mnoho významných ocenění. Abychom mohli poskytnout konkurenceschopné odpovědi na požadavky našich zákazníků i v budoucnu, účastníme se aktivně řady výzkumných a vývojových
projektů – vlastních i kooperačních. V našich TechCentrech je
možné vyzkoušet si technologie a produkty nejen v prototypovém, ale i téměř sériovém provedení.
Hladký průběh sériových náběhů získává v podmínkách neustále se zkracujících vývojových cyklů na významu. Zároveň

také pomáhá minimalizovat rizika a zvyšovat efektivitu. FRIMO
proto svým zákazníkům nabízí nejlepší možnou podporu.
Protože spokojeni jsme jen tehdy, pokud jste spokojeni i Vy.
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SPE AWARDS

JEC AWARDS
JSME STEJNĚ VŠESTRANNÍ, JAKO VAŠE POŽADAVKY.
VYBAVENÍ FRIMO LZE UPLATNIT V MNOHA ODVĚTVÍCH:

AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL | BÍLÁ TECHNIKA | LETECKÁ DOPRAVA | NÁBYTKÁŘSKÝ
PRŮMYSL | PŘÍSTROJE | SPORT A VOLNÝ ČAS | STAVEBNICTVÍ | TOPENÍ A SANITA

Pro případ otázky, kdo se na technologie FRIMO spoléhá již dnes,
je Vám k dispozici seznam našich referencí.
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PRO VAŠE BUDOUCÍ POŽADAVKY

Jsme Vašim globálním technologickým partnerem
Ať již na lokální či globální úrovni: naše produktové portfolio
jsme zacílili důsledně na potřeby našich zákazníků. S naším
dlouholetým know-how jsme Vám proto k dispozici od zahájení
plánování až po výrobu.

ONE STOP.
ALL SERVICES.
JEDINEČNÉ PORTFOLIO
TECHNOLOGIÍ.

Ať malé či velké: dodáváme standardizovaná samostatná zařízení a individuální řešení, ve kterých také kombinujeme různé
technologie s vysokým stupněm automatizace s cílem zjednodušit a zrychlit Vaše procesy. Řídíme se myšlenkou: vyřešit
problém je dobré, ale vytvořit přidanou hodnotu je ještě lepší.
Náš PreEngineering řeší zákaznická zadání s velkou dávkou
kreativity a potřebnou cílevědomostí, abychom Vám pro Vaši
aplikaci mohli nabídnout ten správný výrobní koncept. V případě implementace projektu v různých světových lokacích
zastřešíme daný projekt taktéž globálním projektovým managementem. A pokud již projekt běží úspěšně v sérii, jsme
Vám taktéž vždy na celém světě při ruce.
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Poradíme Vám
s jakoukoli technologií:

Provedeme Vás každým
procesním krokem:

ZPRACOVÁNÍ PUR

ENGINEERING

FLEXIBILNÍ ŘEZÁNÍ

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

VYSEKÁVÁNÍ

PROTOTYPING

LISOVÁNÍ / TVÁŘENÍ

NÁSTROJOVÁ TECHNIKA

TERMOTVÁŘENÍ

STROJE A ZAŘÍZENÍ

KAŠÍROVÁNÍ

AUTOMATIZACE

UMBUGOVÁNÍ

SERVIS

SPOJOVÁNÍ / LEPENÍ

NÁHRADNÍ DÍLY

FRIMO. HIGH TECH AND HIGH PASSION.

PUR
TECHNOLOGIE
KOMPETENCE PRO
VAŠI VÝROBU.

ZPRACOVÁNÍ PUR

Pro správné směšování

Naše konstrukční řady strojů PURe Mix přesvědčí svojí rozsáhlou základní výbavou a jsou k dispozici ve standardním
i zákaznicky specifickém provedení na míru. Kompaktní a modulární konstrukce umožňuje flexibilitu a šetří místo. Dobrá
přístupnost ve spojení s moderním řízením a vizualizací poskytuje optimální uživatelské prostředí pro obsluhu a zajišťuje
konstantně vysokou kvalitu.

Produktové portfolio:
 Čerpadlové dávkovací stroje
 Pístové dávkovací stroje
 Hybridní dávkovací stroje
 Zařízení pro nástřik
 Směšovací hlavy
 Nástřikové hlavy
 Rozvody médií
 Periferijní agregáty

Pro všestranné použití
Naše PURe nástroje a zařízení jsou používány pro výrobu
různých dílů v mnoha branžích. Dodáváme tak vysoce specializovaná řešení pro přístrojové desky, dveřní obložení, sedačky,
hlavové opěrky, stejně jako různé izolační a strukturální díly.
Inovativní řešení začínají již v modelárně, např. při použití 3D
tisku. Nástroje dodáváme v jednoduchém i komplexním provedení: zkušební, prototypové, předsériové a sériové. V oblasti
zadního vypěňování kvalitních dekoračních materiálů, stejně
jako ekonomické alternativy výroby povrchů (PURe Skin)
a v oblasti bezseparátorového vypěňování (PURe Liner) jsme
předním poskytovatelem technologií na trhu.

Aplikace FRIMO Augmented Reality

Naše standardní nosiče nástrojů splňují všechny požadavky
trhu na kinematiku, uzavírací sílu a upínací plochu. Dokonce
i zadní zapěňování automobilových podlah (koberců) provádí
FRIMO prostřednictvím elektromotorů. Verze s výklopným
vrchním dílem je z ergonomického hlediska ideální a mimořádně žádaná u RTM procesů. Stejně všestranné jsou i výrobní
koncepty ve smyslu stacionárních či mobilních zařízení. V popředí zájmu je přitom nejvyšší využitelnost zařízení (kapacita)
a procesní stabilita.

Vám umožňuje poutavý 3D pohled
na naše technologie. Jednoduše
si ji stáhněte a naskenujte obrázky
označené ikonkou aplikace!
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Produktové portfolio:
 Modelová technika
 Nástroje
 Nosiče nástrojů
 Stacionární zařízení
 Karusely
 PURe Track
(zavěšené dopravní systémy)
 PURe Floor
(podlahové dopravní systémy)

ZPRACOVÁNÍ PUR

Dávkovací technika FRIMO PURe Mix pro výrobu dílů na bázi
polyuretanu je všestranná jako samotný zpracovávaný materiál. Nabízíme Vám individuální řešení pro zpracovávání měkkých, polotvrdých, tvrdých či integrálních pěn a dále litých
a plněných, ale také nástřikových PUR systémů.

FRIMO. HIGH TECH AND HIGH PASSION.

FLEXIBILNÍ ŘEZÁNÍ

Pokroková technologie – Pro Vaši bezpečnost
Prostřednictvím zařízení řady FRIMO FlexTrim je možné docílit mimořádně flexibilního řešení různých výrobních zadání.
Precizního dělení či naříznutí tak lze dosáhnout i při rozmanitých variantách plastových komponentů s různou kontrukcí,
materiálovou kombinací i komplexní geometrií.

FLEXIBILNÍ
ŘEZÁNÍ
S NEJVĚTŠÍ
PŘESNOSTÍ.

V závislosti na projektu používáme všechny běžné typy řezání
jako je frézování, řezání ultrazvukem, čepelí a vodním paprskem, včetně jejich možného zkombinování se střihací operací.
V našich TechCentrech nabízíme rozsáhlé možnosti zkoušek
poskytnutých materiálů se všemi dostupnými technologiemi
již ve stádiu plánování a vývoje s cílem nalézt technicky a ekonomicky optimální řešení pro potřeby zákazníků.

Produktové portfolio:
 Upínací lože
 Frézovací zařízení
 Zařízení pro řezání
ultrazvukem
 Zařízení pro řezání čepelí
 Zařízení pro zeslabování kůže
(airbagové drážky)
 Zařízení pro řezání vodním
paprskem

FLEXIBILNÍ ŘEZÁNÍ

I v případě nejmenších tolerancí v bezpečnostních oblastech,
např. při tzv. zeslabování airbagové drážky, se můžete na
FRIMO FlexTrim plně spolehnout. Dokazuje to více než sto
systémů, které jsou v každodenním sériovém nasazení po
celém světě.
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RYCHLÉ A PŘESNĚ
OPAKOVATELNÉ
VYSEKÁVÁNÍ
SE SYSTÉMEM.

VYSEKÁVÁNÍ

Vysoce produktivní a procesně bezpečné –
Perfektní střih pro vysoké série
Společnost FRIMO nabízí rozsáhlá a optimálně přizpůsobená
řešení střihacích operací pro velké množství využití. Zaujímáme tak vedoucí postavení na trhu v oblasti komplexních střihacích aplikací pro vysoké série. V automobilovém průmyslu
jsou naše systémy celosvětové používány k vysekávání přístrojových desek, středových konzol, sloupků, dveřních obkladů a
nárazníků.
S důrazem na zajištění co nejefektivnější výroby poskytujeme
podporu již v rané fázi vývoje. Nejlepší technologický postup
stanovíme společně na základě parametrů Vašich projektů
a důkladně prověříme pomocí zkoušek vlastností daného
materiálu. Takový postup má za výsledek snížení investičních
a výrobních nákladů a v sérii Vám zajistí efektivitu a spolehlivost.

Produktové portfolio:
 Zakládací lože
 Střihací nástroje
 Vysekávací zařízení:
- EcoCut
- ErgoCut
- CombiCut
- MicroCut
 Vysekávací lis HyPress
 Speciální vysekávání
 Vícekrokové vysekávací
zařízení
 Systémy výměny nástrojů

Námi nabízené typy vysekávání zahrnují veškeré známé metody jako střihání skrze materiál, proti matrici, či další speciální varianty, které umožňují i kombinaci s jinými procesy,
jako například umbugování (lemování). Pro tyto případy Vám
nabízíme příslušné automatizované a zřetězené (vícekrokové)
systémy.

Aplikace FRIMO Augmented Reality

VYSEKÁVÁNÍ

Vám umožňuje poutavý 3D pohled
na naše technologie. Jednoduše
si ji stáhněte a naskenujte obrázky
označené ikonkou aplikace!
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LISOVÁNÍ / TVÁŘENÍ

Silné spojení –
Ekonomické zpracování kompozitů
Společnost FRIMO Vám přináší dlouholeté a rozsáhlé zkušenosti v oblasti efektivního zpracování kompozitů i ve vysokých
sériích. Dodáme Vám výrobní zařízení optimálně přizpůsobené výrobnímu procesu pro termoplasty (NFPP, LFT, GMT,
LWRT, organodesky) i duroplasty (RRIM, SRIM, SMC, BMC,
LFI, RTM).

ODLEHČENÁ
ŘEŠENÍ
PRO NÁROČNÉ
ÚKOLY.

Typickým příkladem použití jsou strukturální nebo hybridní
díly či substituce oceli a hliníku. Technologie FRIMO se úspěšně používá v automobilovém průmyslu k výrobě monokoků,
částí obložení, podlahových struktur, skořepin sedadel, obložení dveří, střešních rámů, disků, nebo pružin z vlákenných
kompozitů.

 NFPP hybridní nástroje /
zařízení
 NFPP OneShot nástroje /
zařízení
 Preformové nástroje /
zařízení
 RTM nástroje / zařízení
 OSI nástroje / zařízení (pro
zástřik organo desek)
 Lisovací nástroje
 Tvářecí nástroje
 Kombinované nástroje

LISOVÁNÍ / TVÁŘENÍ

Díky integraci funkcí a kombinaci technologií urychlujeme
procesy s cílem zvýšit konkurenceschopnost našich produktů
a tím i Vaší výroby. Nabízíme Vám celý výrobní řetězec od koncepce dílů, výběru materiálů, výroby a dodání techniky nástrojů a zařízení, až po výrobu prototypových a předsériových dílů
ve vlastním TechCentru – to vše z jedné ruky.

Produktové portfolio:
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VAKUOVÉ TERMOTVÁŘENÍ A KAŠÍROVÁNÍ

Vakuové tváření a kašírování –
Inovativní řešení pro malé i velké série
Se společností FRIMO získáváte mnoho možností úsporné
výroby tepelně tvářených povrchů. Pomocí fólií nebo desek
lze efektivně a spolehlivě vyrobit veškeré druhy dekorativních
obložení, např. i pro interiéry vozidel. Lze tak splnit vysoké
požadavky na odolnost, funkčnost, vzhled i haptické vlastnosti.

EKONOMICKÉ
ŘEŠENÍ
VŠESTRANNÉHO
UPLATNĚNÍ.

Dodáváme Vám proto strojní a nástrojovou techniku pro vakuové tváření i kašírování na míru i ve kvalitě IMG (In Mold
Graining). Existuje dokonce i možnost kombinace těchto
technologií v rámci jednoho zařízení. Optimalizace dle Vašich
procesních dat probíhá pomocí 3D simulace a vizualizačních
technik již ve fázi vývoje. Teoretické výsledky je poté možno
ověřit na našich laboratorních strojích v TechCentru.
Naše zařízení jsou vybavena inovativními a patentovanými
řešeními pro zajištění co nejvyšší úspory materiálu, maximální využitelnosti zařízení, optimální koncepce ohřevu, pokročilého řízení a kontroly procesních dat, stejně jako výhodné
ergonomické obslužnosti.

Aplikace FRIMO Augmented Reality

 Nástroje pro vakuové tváření /
kašírování
 Nástroje pro IMG tváření /
kašírování
 Jednostaniční zařízení EcoForm
 Lineární zařízení EcoVarioForm
 Lineární zařízení VarioForm
 Multifunkční zařízení (MPM)
- Vakuové kašírování
- Tlakové kašírování
- Umbugování
 Zařízení s otočným stolem
 Speciální zařízení
 Systémy výměny nástrojů

TERMOTVÁŘENÍ

Vám umožňuje poutavý 3D pohled
na naše technologie. Jednoduše
si ji stáhněte a naskenujte obrázky
označené ikonkou aplikace!

Produktové portfolio:
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TLAKOVÉ KAŠÍROVÁNÍ

Pro vysokou produktivitu a využitelnost –
Dokonalá automatizace a flexibilita
Zvyšující se požadavky na design a kvalitu povrchů, zejména
v automobilovém průmyslu, si vyžadují výkonná zařízení
i nástrojovou techniku. Konstrukční nosné díly lze proto opatřit dekorativními povrchy, jako jsou přířezy fólií, pravá kůže,
umělá kůže či textilní materiály, a proměnit je tak na prvotřídní
součást interiéru - s důrazem na úspornou spotřebu těchto
materiálů.
Poskytujeme Vám vysoce specializovaná kašírovací řešení,
díky kterým lze zpracovat i nejcitlivější materiály, jako je pravá
kůže, a to s vysokou produktivitou a s opakovatelnou kvalitou. V našich robotických zařízeních FRIMO probíhají dokonce
všechny jednotlivé procesy zpracování povrchů integrovaně,
tedy nanášení lepidla, jeho aktivace a následně vlastní proces
kašírování kůží včetně plně automatizovaného zalemování.

DOKONALOST
V DETAILU
PRO PRVOTŘÍDNÍ
POVRCHY.

Pro kašírování a umbugování v jednom zařízení Vám nabízíme
další inovativní možnost nakašírování přesných tvarových přířezů včetně následného umbugu, tzv. FABL® (FRIMO Accurate Blank Laminating). Za určitých geometrických předpokladů
lze touto technologií docílit nejvyšší úspory dekorativních
materiálů.

Produktové portfolio:
 Kašírovací nástroje
 Kašírovací a umbugovací
nástroje
 Nástroje pro kašírování do
drážky
 Membránové kašírovací
nástroje
 Jednostaniční kašírovací
zařízení
 Lineární kašírovací zařízení
 Robotická zařízení
- Nanášení lepidla
- Tlakové kašírování
- Umbugování
 Multifunkční zařízení (MPM)
- Vakuové kašírování
- Tlakové kašírování
- Umbugování
 Membránové kašírovací
zařízení
 Systémy výměny nástrojů
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KAŠÍROVÁNÍ

 Speciální zařízení

FRIMO. HIGH TECH AND HIGH PASSION.

PŘESNĚ
A ČISTĚ
PROMYŠLENO
AŽ ZA HRANU.

UMBUGOVÁNÍ

Procesně stabilní a bez víceprací –
Promyšlená technika pro dokonalé hrany
Prostřednictvím umbugovací technologie Vám nabízíme následný zušlechťovací proces na míru Vašim interiérovým
dílům vyrobených kašírováním, zadním nástřikem, či zadním
lisováním. Během tohoto procesu jsou na zadní stranu nosného
dílu zafixovány dekorativní materiály, jako jsou fólie, textil,
koberec či pravá kůže.
Dle projektu Vám doporučujeme různé umbugovací alternativy, které jsou založeny buď na disperzním, či hotmelt lepidlu,
případně pracují s horkým vzduchem, nebo také horkými umbugovacími šíbry bez použití lepidla.

 Umbugovací nástroje
 Kombinované umbugovací
nástroje
- Ořez
- Střih
- Sváření
- apod.
 Jednostaniční umbugovací
zařízení
 Lineární umbugovací zařízení
 Kombinovaná zařízení

UMBUGOVÁNÍ

Díky kontinuálnímu vývoji a inovacím neustále zvyšujeme
procesní stabilitu technologie umbugování, neboť pro čistý
výsledek je zapotřebí precizní a permanentní kontrola veškerých parametrů, jako jsou teplota, tlaky, či časy přidržení. Celý
proces je přitom automaticky regulován horkým vzduchem,
případně jinými tepelnými médii. Umbugovací šíbry FRIMO
přesně kopírují tvarovou geometrii dílu a zavírají se na nulový doraz, přičemž jsou horizontálně i vertikálně nezávislé. Tím
dokážeme vyřešit Vaše vysoce komplexní úkoly a umožňujeme
kombinaci různých technologií.

Produktové portfolio:

20

21

FRIMO. HIGH TECH AND HIGH PASSION.

SPOJOVÁNÍ / LEPENÍ

Vytváříme pevná spojení –
S optimální konstrukcí a řízením

Zahrnutí faktorů pro dobrou svařitelnost dílů již při jejich vývoji
přináší v průběhu projektu velké výhody. Zlatým pravidlem je,
že úspěšnou kompenzaci tolerancí a procesně stabilní spoje lze zajistit pouze v případě správné kontrukce geometrie
svarových švů. Výrazným přínosem pro účinnost procesů je
i speciální řídicí technika FRIMO.
V oblasti infračerveného svařování jsou zařízení FRIMO JoinLine technologickým lídrem na trhu. Mimo hlavních předností
dokonale bezprašného sváření, relativní prostorové nenáročnosti a mimořádně vysoké pevnosti je tento proces vhodný
i pro vysoce zátěžové plasty. Z těchto důvodů je infračervené
svařování vysoce perspektivní a v posledních letech zaznamenává značný rozmach.

DLOUHODOBÉ
SPOJENÍ
S FRIMO.

Při rozhodování o volbě nejvhodnější svařovací technologie
Vám pomůže aplikace pro chytré telefony FRIMO Plastics
Joining Configurator. K dispozici je
zdarma v App Store i Google Play.
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Produktové portfolio:
 Infračervená svařovací zařízení
 Zařízení pro svařování horkou
deskou
 Ultrazvukové svařovací zařízení
 Ultrazvukové standardní
komponenty:
- Ruční svařovací zařízení
- Generátory
- Konvertory
- Posuvové jednotky
- Systémy měření dráhy
 Ultrazvukové nýtovací zařízení
 Zařízení pro tepelné nýtování
 Zařízení pro nýtování horkým
vzduchem
 Lepicí zařízení

SPOJOVÁNÍ / LEPENÍ

Úkoly v oblasti spojování plastů jsou stále komplexnější
a všestrannější a souběžně dochází k nárůstu požadavků na
kvalitu spojů. Způsob použití, kombinace materiálů, geometrie dílů a počet kusů jsou přitom hlavní kritéria, která
ovlivňují výběr optimální svařovací technologie.

FRIMO. HIGH TECH AND HIGH PASSION.

SERVIS JE OTÁZKA DŮVĚRY –
SPOLEHNĚTE SE NA ORIGINÁL
Jsme kompletním poskytovatelem individuálního servisu –
Tam, kde nás potřebujete

SPOLEHLIVÝ
SERVIS
VŠUDE
NABLÍZKU.

Značka FRIMO dodává již více než 55 let vysoce kvalitní
výrobní systémy. Aby bylo možné dosáhnout nejlepších
výsledků Vašich zařízení během celé životnosti projektů, doporučujeme spolehnout se i v servisu na originál.
Naše zkušené a kvalifikované FRIMO servisní týmy Vás jako
kompetentní partner provedou všemi otázkami týkajícími
se servisu s cílem zajistit optimální využití a maximální dostupnost všech Vašich zařízení. Nabízíme Vám širokou paletu
služeb a řešení přímo na míru - již od úvodního zaškolení
a asistence při výrobě přes inspekce a údržbu až po opravy,
přestavby a relokace.
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V rámci preventivní údržby, ochrany zdrojů a minimalizace
rizik ve výrobě Vám doporučujeme uzavření servisní smlouvy
na míru. Nedílnou součástí dlouhodobě stabilní výroby jsou
samořejmě náhradní díly, pro jejichž zajištění od nás ke každému projektu obdržíte optimálně nakonfigurovaný balík za
férové ceny. Konkurenceschopnost managementu náhradních dílů je pro nás jednou z hlavních priorit, a proto jsme jej
podstoupili mezinárodnímu benchmarkingu a náležitě jej pro
Vás optimalizovali.
Již nyní pro Vás připravujeme servis budoucnosti. V rámci
Smart Services využíváme stále více digitálních řešení (např.
virtuální realitu pro rychlejší a flexibilnější analýzu příčiny
závad), které podporují obslužný personál zařízení FRIMO.

FRIMO. HIGH TECH AND HIGH PASSION.

S FRIMO 4.0 MYSLÍME NA BUDOUCNOST

Nové technologie a služby pro globální práci v digitálním světě

PROPOJENÉ
A DIGITÁLNÍ
NEJEN NÁPAD,
ALE POVINNOST.

V rámci rostoucí globalizace, rychlého technologického rozvoje,
demografických změn a proměny na znalostní společnost se
stále postupující digitalizací je FRIMO 4.0 výsledkem naší snahy o vývoj výrobních zařízení, které se uplatní i v budoucnosti.
Proto budou naše výrobní zařízení v neustále rostoucí míře
aktivně podporovat dokonce přímo i obslužný personál ve
Vašem závodě s cílem optimalizace bezpečnosti a stability
Vašich procesů a chytrého plánování opatření pro opravy
a údržbu. Používáme a testujeme nejmodernější vizualizační technologie, které uživatele pomocí různých funkcí přímo
provádí procesem.
Automatický sběr a analýza dat z výrobního prostředí bude
stále více sloužit nejenom ke kontinuálnímu sledování výroby,
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ale v rámci zvolených parametrů také k převzetí autonomního
vlivu na kvalitu produktů a jejich zlepšování formou samoučícího procesu. Dostupnost zařízení a jejich produktivitu lze také
zvyšovat pomocí inteligentní senzoriky a autonomní komunikace zařízení s interními a externími servisními místy.
FRIMO 4.0 je odrazem technologické realizace projektů, vývoje
nových řešení, ale také inovativních služeb, které jsou koncipovány pro budoucí poskytování přidané hodnoty našim zákazníkům.

FRIMO. HIGH TECH AND HIGH PASSION.

PLNÉ NASAZENÍ – MAXIMÁLNÍ ÚSPĚCH

S kompetencí a nadšením –
Kvalita začíná u našich zaměstnanců
Individuální znalosti našich odborných pracovníků jsou pro
nás mimořádně důležité, nicméně samy o sobě nestačí.
Proto klademe při rozvoji našeho personálu mimořádný
důraz na daný obor přesahující kompetence, které jsou
v globálním a digitálním pracovním světě vyžadovány ve stále větší míře.
Požadavek celoživotního vzdělávání se u nás vztahuje na každého jednotlivce od našich učňů a nováčků až po odborné
a vedoucí pracovníky. Díky promyšlenému konceptu praktických a na míru optimalizovaných školení včetně využívání

e-learningu usilujeme o kontinuální vývoj know-how, které
se odrazí nejen v našich výrobcích a službách, ale také v důvěrné spolupráci s našimi zákazníky.
FRIMO klade důraz na plné nasazení. A proto je naším
středobodem podpora angažovanosti a výkonnosti na všech
úrovních. Tímto získáváme naši schopnost inovovat a posouvat se kupředu, abychom Vám i v budoucnu mohli dodávat
výrobní zařízení, se kterými uspějete v mezinárodním konkurenčním prostředí.

KVALITA
DÍKY KNOW-HOW
PRO VAŠI
SPOKOJENOST.
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FRIMO. HIGH TECH AND HIGH PASSION.

UDRŽITELNOST ZNAMENÁ ŽÍT PODLE HODNOT
Udržitelnost posuzujeme komplexně –
Ekonomicky. Ekologicky. Sociálně.

UDRŽITELNÉ
PODNĚTY
PRO BUDOUCNOST.

Udržitelné hospodářství v souvislosti s ekologickými, ekonomickými a sociálními aspekty vnímáme ve společnosti FRIMO
jako podnikatelský úkol. Proto podporujeme a zaměstnáváme
kvalifikovaný personál, přičemž pracovní bezpečnost a ochrana zdraví u nás sehrávají zásadní roli.
V našem pracovním prostředí a také při vývoji našich výrobků
dbáme na ohleduplné zacházení s přírodními zdroji. Naše výrobní zařízení vyvíjíme s cílem minimalizace spotřeby materiálů a energie.
Samozřejmostí je pro nás také závazné plnění zákonem
stanovených ustanovení a etických standardů. V podnikatelské skupině FRIMO klademe důraz na férové a poctivé
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chování i ve stále sílícím konkurenčním prostředí. Tím si
udržitelným způsobem zajišťujeme kvalitu i úspěchy v podnikání. Naše hodnoty a směrnice jsou zakotveny v Etickém
kodexu (Code of Conduct), který je platný v celé skupině
FRIMO, a jehož dodržování je monitorováno.
Náš podnikatelský ideál:
PŘEBÍRÁME ODPOVĚDNOST.
CTÍME PARTNERSKOU SPOLUPRÁCI.
JSME KREATIVNÍ A INOVATIVNÍ.
DODRŽUJEME ZÁKONNÉ A ETICKÉ SMĚRNICE.
KONÁME UDRŽITELNÝM ZPŮSOBEM.

FRIMO. HIGH TECH AND HIGH PASSION.

VŮLE K INOVACÍM VYŽADUJE PŘIPRAVENOST NA ZMĚNU

Chceme se aktivně podílet na budoucnosti zpracování plastů
Inovace pro nás neznamená pouze spokojenost s minulými úspěchy. Být Vám inovativním partnerem pro nás znamená konat,
nejenom reagovat. Náš výzkum a vývoj je proto založen na třech
pilířích: interně podporované vývojové projekty, vývoj s externí účastí
z pověření klienta nebo ve výzkumných projektech a neustálý rozvoj a zlepšování, který vyplývá z každodenního obchodního života.

V souvislosti s výrobou vysokých sérií komponentů s odlehčenou
konstrukcí přispíváme ke snížení váhy díky našim řešením ve výzkumných projektech jako je SMiLE, Leika a iComposite 4.0. Ve
vlastním projektu spolupráce Street Shark podporujeme vývoj
multifunkčních 3D sendvičových lehkých konstrukcí a sériové používání kvalitních až bionických povrchů.

Podařilo se nám patentovat již skoro sto inovací a můžeme Vám
proto nabídnout výhodná řešení, která jsou Vám v takovéto podobě
poskytnuta pouze společností FRIMO. S naším jedinečným portfoliem technologií jsme schopni na trhu aktivně udávat směr.
V oblasti automobilového průmyslu jsou pro nás důležitým hnacím
impulzem nových řešení zásadní trendy, jako jsou lehké konstrukce, autonomní jízda a přibývající výběr modelů.

Ať již jde o zpracování PUR, flexibilní řezání, lisování a tváření, vakuové tváření a kašírování, umbugování a spojování či lepení: Jsme
Vaším inovativním technologickým partnerem na globální úrovni.

KREATIVNÍ
A CÍLEVĚDOMÉ
VYTVÁŘENÍ
INOVACÍ.
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FRIMO.
FRIMO.HIGH
HIGHTECH
TECHAND
ANDHIGH
HIGHPASSION.
PASSION.

KOMPETENCE PŘÍMO NA MÍSTĚ DÍKY GLOBÁLNÍ
PŘÍTOMNOSTI

ONE STOP.
ALL SERVICES.
JSME ZDE PRO VÁS
KDEKOLI NA SVĚTĚ.

Od založení společnosti FRIMO v roce 1962 se naše podnikatelské skupina stala předním poskytovatelem technologií pro řešení
v oblasti zpracování plastů. Dnes patří do skupiny FRIMO mezinárodní pobočky v Evropě, Americe a Asii s celkem 1 500 zaměstnanci a rozsáhlým mezinárodním zastoupením.

Výrobní závody
 FRIMO Group
 FRIMO Lotte
 FRIMO Sontra
 FRIMO Freilassing
 FRIMO Hamburg
 FRIMO Control Systems
 FRIMO China

Zastoupení
 FRIMO Hungary
 FRIMO USA
 FRIMO Mexiko
 FRIMO Polska
 bo parts Deutschland
 bo parts USA
 B+R Elektro-Steuerungstechnik

 Brazílie
 Francie
 Velká Británie
 Indie
 Itálie
 Korea
 Portugalsko

 Rusko
 Skandinávie
 Slovensko
 Španělsko
 Česko
 Turecko

34

35

www.frimo.com

Tomáš Chrudimský
+420 777 104900
chrudimsky.t@frimo.com
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