INOVACE VE FIRMÁCH

SOLEA CZ dává příležitost
zdravotně postiženým
aší hlavní činností je produkce
přesných plastových a kovových
dílů zejména do automobilového
průmyslu. Naše výrobky jezdí
v autech předních světových
značek jako BMW, Mercedes,
Audi, Aston Martin, Range Rover
a mnoho dalších. Díky projektům
na pohledové interiérové díly
např. do nových modelů aut AUDI Q7
či BMW F54 jsme v minulých letech
získali velmi cenné zkušenosti, které nám
umožňují dosahovat kvality, jaké by se
u chráněné dílny zřejmě neočekávalo.
Našim zákazníkům nabízíme vše od výroby
formy, sériových dodávek výlisků až po
ﬁnální montáž sestav.
Začátky byly těžké, s úvěry a prázdnými
pronajatými prostory se třemi zaměstnanci.
Dnes vyrábíme ve vlastních prostorech
a ve ﬁrmě působí 128 pracovníků, z toho
73 % zdravotně postižených. Přitom podíl
autoprůmyslu je v našich zakázkách 91 %.
Z tohoto pohledu patříme k unikátní
chráněné dílně v rámci celé České
republiky. Moc nás těší, že již 16 let
dokazujeme, že zdravotně hendikepovaní
mohou uspět i v náročném automobilovém
průmyslu. Mezi naše zákazníky patří
Magna, KOSTAL, GRUPO ANTOLIN,
PEWAG, Letoplast, Formplast Purkert
a mnoho dalších. Od roku 2012 jsme
certiﬁkováni dle ISO/TS 16949,
samozřejmostí jsou certiﬁkace ISO 9001
a ISO 14001.

Hlavní pracovní náplň firmy SOLEA CZ
Firmu SOLEA CZ tvoří pět výrobních
divizí. Divize lisovna plastů je ve ﬁrmě
nejstarším provozem, proto můžeme
našim odběratelům nabídnout dlouholeté
zkušenosti. Lisovna má 8 vstřikovacích
strojů, většina z nich je značky Battenfeld.
Největší lis s lineárním robotem má
uzavírací sílu 400 tun. Ostatní lisy mají
uzavírací sílu v rozmezí 35 – 160 tun.
Kromě PVC zpracováváme všechny
technické materiály, jako je PP, PS, PE,
ABS, PC, PC/ABS, PA6, PA6 GF50, PA66,
PA66 GF50, PBT. Divize nástrojárny
provádí zejména údržbu

a opravy nástrojů pro vstřikování či
výrobu přípravků. Dvě montážní divize
zajišťují strojní i ruční kompletace, rework,
tampoprint a jiné činnosti dle potřeb
zákazníka. Novým provozem je lisovna
kovů, kterou tvoří 6 výstředníkových lisů
o tonáži 35 – 160 tun.

Náhradní plnění pro automotive
Vzhledem k tomu, že máme více než
50 % zdravotně postižených zaměstnanců,
můžeme zákazníkům nabídnout
náhradní plnění, které jim ve ﬁrmě vyřeší
zaměstnání povinného podílu 4 %
zdravotně postižených a ušetří 36 %
nákladů. Náhradní plnění lze uplatnit
z kterékoliv výrobní divize.
V oblasti automobilového průmyslu bývá
kvalitního náhradního plnění nedostatek.
Našim potenciálním zákazníkům můžeme
nabídnout volné kapacity náhradního
plnění v řádu desítek milionů Kč.

Naše motto „Za úspěchem s lidskou tváří“
SOLEA CZ je rodinnou ﬁrmou, která
má otevřený a svobodný přístup ke svým

zaměstnancům. Nemalá část kolegů si
prošla těžkou životní zkouškou, jakou je
onkologické onemocnění či Crohnova
choroba, a ﬁrma jim poskytla zaměstnání
přizpůsobené tak, aby ho zvládli
včetně úpravy pracovní doby dle jejich
individuálních potřeb.
S odstupem času říkají, že jim tento
přístup přinesl naději v tehdy beznadějné
situaci. V práci se odreagovali a mezi
ostatními našli rozptýlení a smysl dalšího
života. Chceme s ostatními kolegy tvořit
úspěšnou ﬁrmu s velkým srdcem, které
máme otevřené právě pro lidi, kteří mají
nějaké zdravotní postižení.
Budování ﬁremního prostředí a hodnot
stavíme na pilířích lidství, svobody
a zodpovědnosti.
Přínosem takového postupu je skutečnost,
že podřízení se mění na sebeřízení
a z lidí se stávají spolupodnikatelé. Jsme
přesvědčeni, že budoucnost je o vytváření
tohoto prostředí a těšíme se na další etapy
naší cesty.
SOLEA CZ
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