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We are family - 
Společně jsme silní! 

Fural Gmunden AT 2021:

Metalit Büron CH

Dipling Frankfurt Hungen DE 

Fural Bohemia CZ 2021

Pobočka Mikolow 2021

Pobočka Wommelgen 2021

Ve všech pobočkách

Znalostní management

Počet vstupů 
z toho např.:

Porušen proces
Neopatrnost

Žádná kontrola kvality
Chvála a uznání

– V Newsletteru 03-2020, 11-2020, 04-2021, 07-2021: Jsme připraveni dodávat. 
– Mega-projekt nová perforační linka – místo dvou, tři perforační linky 
– Rozvoj jazykových schopností – čestina, polština, francouzština a italština
– Korona – testování ve Furalu – jsme součástí  „OOE testuje…“
– Kroupy – společně jsme silní – výpadky ve výrobě jsou (skoro) bez povšimnutí 
– VÖTB dny učňů v Gmundenu – 2 denní seminář ve Furalu

– Investice do 4 m ohýbacího stroje  Schechtl
– Konference prodejního týmu v Büronu - maximum informací a dobré jídlo
– Baffel – produkt roku 2021 v CH
– Tým práškového lakování - vždy tři kroky napřed...
– Rekord – poprvé  >  74.000 m2  v jednom čtvrtletí
– Automatizace – nákup: Trumpf  ohýbací nástroj s Sheetmasterem 
– Nákup otočné stanice

– Centrální sklad požární ochrany ve Frankfurtu Hungenu DE – skvělé pro zákazníky 
–  Svařovací robot v Hungenu – jsou nejlepší v tahokovu 
– Tahokov – produkt roku 2020 a 2021 v DE 
– Dipling bude vzorovou společností, od kanceláří až po výrobní závod
  

– Zahájení prodeje v CZ – z výrobního závodu k technické a prodejní pobočce
– Novostavba v CZ – 800 m2 výrobní plochy a 800 m2 skladovacích ploch – plány jsou již  
 odeslány
– Rekonstrukce kanceláří a společenských prostor

– Programové středisko Trumpf v Mikolowě PL – think local and work  
 global
– Pobočka Mikolow a pobočka Prachatice –  nové pobočky v novém standartu
– Work & Quality; Made in PL je vysoce ceněno na všech pobočkách

– Jan Otten je na cestě k uzdravení
– Viva La France – děláme velké pokroky
– Tým roste – Reinout, Stéphane a Jan posílí

– Spolehlivost dodávek > 84 % – osm z deseti dodávek doručeno přesně 
– CD slaví 50 – slaví v Gmundenu, Büronu, Hungenu  a Prachaticích
– Vzájemná pomoc – společně pro bezchybnost
– VŠE pro kvalitu – eliminování zdojů chyb 
– Kvalita podle standardu 4.0– kvalita je Many-Man-Show – VŠICHNI pro kvalitu
– Produktivita - dvě činnosti současně - dvojnásobný výkon je zábava
– Nečekané znamená dvojnásobnou radost - bonus pro úspěšný rok 2020
– Einteilung prodej, Einteilung technika – posloucháme „rádio Gmunden“
– Mladá generace, generace která inspiruje - školení je náš nejdůležitější úkol

12.2020
Fural  Metalit
410   83

28   22
8   1
33   4
98   15

Zaměstnanci

Fural Gmunden výroba AT
Kancelář, technika

Učni
Obchodní zástupci

Metalit Büron CH
Dipling Frankfurt Hungen DE

Fural Bohemia CZ
Celkem

12.2020

83
55
4
11

50
38
28
265

12.2021

83
61
3
10

50
43
34
280

Vývoj výroby 
 Roční produkce

Fural Gmunden AT
Metalit Büron CH

Dipling Frankfurt Hungen DE
Fural Bohemia CZ
Tahokov Büron CH

Tahokov Frankfurt Hungen DE
Celkem

Výkonnost
Perforace Gmunden bm 

Salvagnini Gmunden 3212 (sec/ks)            
Salvagnini Hungen 2516 (sec/ks)                        

Salvagnini Büron 3212 (sec/ks)                            
Povrchová úprava Gmunden m2/h                                      

Povrchová úprava Hungen m2/h                                                                           
Povrchová úprava Büron m2/h                                                                              

Spolehlivost dodávky
Fural Gmunden AT

Metalit Büron CH
Dipling Frankfurt Hungen DE

Fural Bohemia CZ

12.2020

633.365 m2

211.446 m2

165.342 m2

74.199 m2

7.284 m2

23.748 m2

1.115.384 m2

12.2020
248
82
87
88
131
98
100

12.2020
94 %
80 %
89 %
88 %

ca. 12.2021

750.000 m2

280.000 m2

165.000 m2

90.000 m2

3.500 m2

30.000 m2

>1.200.000 m2

12.2021
267
82
68
79
132
104
98

12.2021
95 %
91 %
93 %
84 %

Statistiky ve srovnání s předchozím rokem

12.2021
Fural  Metalit
202   83

26   22
3   1
13   4
39   15
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Fural. Naše krédo:

Fural. Naše vize:

Fural. Naše hodnoty:

Fural. Naše motto: 

Naše hodnoty společnosti
Budoucnost

Zábava
Kariéra

Image
Tým

Soukromí

To je pro nás důležité v naší 
každodenní práci

To nechceme

To je to, co určuje náš dlouhodobý  
obchodní úspěch

Fural výrábí perfektní kovový podhledy

Kdo hledá kovový podhled, volí Fural, Metalit, Dipling, Bohemia a je nadšen

Důvěra + flexibilita + kvalita + partnerství + udržitelnost = dokonalost

Fural perfektní kovové podhledy

Zdravý růst společnosti
Ocenění zaměstnanců & výkonů
Pracoviště s perspektivou
S námi chtějí spolupracovat jen nejlepší
Úspěch prostřednictvím komunikace
V první řadě je rodina a zdraví

– Dochvilnost, poctivost a zdravý rozum
– Být vzorem
– Krátká a jasná komunikace
– Každý projekt začíná jasným cílem
– Soustředění na podstatnou a důslednou realizaci
– Důvěra a kontrola
– Šetřit zdroje

Fňukání, byrokracie, lenost, závist a ignorance

– Koncentrace na nejlepší na trhu - nejlepší nakupují u nás
– Silný v akustice, protipožární ochraně a chlazení
– Inovace a udržitelnost jsou pro nás důležité
– Špička ve výrobě -   člověk a stroj
– Lídr v kvalitě a ceně
– Fural je flexibilnější a rychlejší
– Nemožné se stává možným - jsme skutečnými partnery / přáteli
– Naše reakce na reklamace je skvělá
– Dobrá příprava na schůzku vede k cílům
– Tým 3: technika, kalkulace a prodej – společná dokonalost
– Jsme „hladoví“ po objednávkách, trh chce FURAL
– Fural žije – s námi je to větší zábava
– Jsme jiní než klasický průmyslový podnik

Náš cíl 2022:  
Kovový podhled v pokojích pro pacienty

Vize, Hodnoty, Krédo – to je důležité

76
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Kachna to go v Gmundenu + 
Vánoční dárek 2020 - služební vozidlo č. 3

Alternativou k velkému vá-
nočnímu workshopu  byla 
kachna  TO GO od společ-
nosti Fural.
Jako překvapení bylo nové 
služební vozidlo: PORSCHE 
911 CARRERA 4.
Mimo jiné Wolfgang Wie-
sauer rozdával vánoční 
dárky.

17.12.2020 Práce přes Vánoce  
čistota, čistota, čistota

01.2021

Velmi důležitá práce pro 
oddělení kvality a pro nové 
rekordy 2021:
Celá přaškovací kabina byla 
rozebrána, opravena a vyčiš-
těna. Doprávní pásy byly také 
vyčištěny. 

98
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Porsche – náš dárek dělá radost

Služební vozidlo mohou vy-
užívat zaměstnanci Furalu. 
Uskutečnily se četné výlety 
plné zážitků.

2021 Pobočka Mikolow - zaměstnanci & úkoly01.2021

Nová pobočka Furalu se 
nachází v Mikołówě.
Pro nejlepší zaměstnance, 
nejlepší prostory, ca. 70 m²:
- 7 pracovních míst (každý  
   stůl výškově nastavitelný)
- společné prostory
- kuchyňka
Pracoviště byla vybavena 
ergonomickým kancelář-
ským nábytkem. 
Reklamní materiály jako 
brožury, časopisy 
jsou dostupné v polštině.

Marcin Bojdol - vedoucí pobočky Roland Prukop - programátor

Lukasz Bojdol - programátor Dominika Dors - technika/marketing

Krzysztof Marek - programátor Gregorz Paprota - vedoucí projektů

Andrzej Wereszczak -  kalkulace Adam Suchanek - asistent technik 
Technik

1110
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Jedenáct vzorkových kufříků

Všechny vzorové kufříky 
jsou v novém designu. 
Místo 15 různých krabic je 
nyní jedna krabice s měni-
telným vnitřkem.
K dispozici jsou také nové 
produktové brožury. To vše 
jako prodejní pomůcka a 
pomůcka pro architekty a 
projektanty na lokálních tr-
zích. 

2021 Faktor úspěchu: Marketing – 
nové podklady

2021

Heizung und Kühlung Metalldecken und -wände

KÜ
HL
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Hygiene Metalldecken und -wände

BA
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EL

Baffel Metalldecken
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Brandschutzdecken Handbuch

→
Baffel - systém roku 2021 v 

CH 
V otevřené high-tech archi-
tektuře nového ženevského 
letiště je náš baffel podhled 
důležitým technickým a es-

tetickým prvkem.

NOVINKA - Závěsný systém DZ-tahokov: systém je určen pro DZ nebo  
Z profil.

→
Kufřík Závěsný systém  
DZ-tahokov
1. kazeta  STM
2. závěsná kazeta STM
3. DZ-profil 38
4. Z-profil 60 (38)
5. C20-Profil
6. kombi-Nonius závěs C20
7. křižová spojka DZ
8. křížová spojka HT/Z
9. steck clip C20
10. přídržná deska BWS
11. fleece a akustická vložka
12. šroub M6

NOVINKA - Baffel: v kufříku jsou oba systémy: jednodílný i dvoudílný

→
Kufřík Baffel
1. Baffel jednodílný
2. Baffel dvoudílný
3. závěsné víko 
4. nasouvací víko
5. spojka
6. spojka
7. křížová spojka
8. C20-závitová tyč
9. C20-profil 275 mm
10. steck clip  C20
11. nonius závěs C20

→
Protipožární ochrana CH 

Maximální ochrana: nosní-
ky, konzole, přípojky na 

sádrokaton, křížení v  
chodbách ...

←
Chladicí podhledy 
Fural prodává systémy part-
nerských společností v AT. 
Jsme vždy otevřeni dalším ře-
šením, novým produktům nebo 
inovacím. Z Evropy do Rakous-
ka – nikdy  nejsme konkurenti 
našim zákazníkům.

→
Hygiena  

My jsme podhledy v pokojích 
pro pacienty. Zaručujeme 

ochranu před prachem, vlákny 
a plísněmi a také dezinfikova-

telnost. Hygienu bereme 
vážně..

←
Magazin UP↑ Education  
Architektům a projektantům 
nabízíme perfektní řešení v 
oblastech požární ochrany, 
akustiky, chlazení a ochrany 
proti nárazu míče a pro vý-
stavbu ve školách.

1312
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Faktor úspěchu IT, controlling & účetnictví: 
v nové kanceláři se cítíme dobře!

– účetní kancelář 
 (Fural, Metalit, Dipling, Fural  
 prodej …)
– účetnictví z OBX přímo  
 v BMD
– špičková práce v IT a účetnictví   
 ověřování faktur 
 (… všichni spolupracují)
– špičková práce v účetnictví a IT   
 (BMD vychvaluje tým Fural)
– …nejdelší a nejlepší seznam –  
 Cockpit Controlling – 50.000  
 stránek na jedno kliknutí
– nemožné možným   
 & časné placení faktur
– založení pobočky Mikolow Pols-  
 ko daňově a organizačně nic    
 jednoduchého
– samostatné účetnictví v     
 Prachaticích
– poprvé bilanční zpráva skupiny   
 Fural
– pochvala od bankovních a    
 daňových úředníků „…Fural je   
 jako jedna z mála společností   
 co roste jak obratově , tak    
 personálně…“
– více „opravdových“ vedoucích a   
 velký tým

Přechod z PDS na BMD v polo-
vičním čase a s  30 % vyšší kvali-
tou
– Mastermind Ulrich Gruber –  
 lze poznat jeho kvality
– Top-práce týmu Conny  
 Derflinger, podporována    
 Enisem Rasitim, Rudolfem    
 Klostermeyerem 
 Lucasem  Ortnerem a týmem z  
 BMD
– neuvěřitelné množství práce
– účetnictví Gmunden, Büron  
 a Prachatice v BMD

Enis Rasiti nové vedení IT -  
předání od Rudolfa Klostermeyera

„Fural se postupem času 
stal hlavním zákazníkem 
OBX / Fa. Klostermeyer." 
Pan Klostermeyer jako ino-
vativní strůjce se „závislostí“ 
na dokonalosti a Fural jako 
společnost, která není nikdy 
spokojena, je dokonalá kom-
binace. Výsledky jsou půso-
bivé: Program OBX je 100% 
uznávaný a představuje kon-
kurenční výhodu a  silnou 
stránku společností. Zvládli 
jsme toho hodně: plánování 
výroby, detailní výrobní plány 
a značení kazet čárovými 
kódy. 

Enis Rasiti přebírá vedení IT 
týmu. Na předávání s pře-
kvapením je oceněna skvělá 
práce, kterou Enis spolu se 
svou půvabnou manželkou a 
dcerou odvedl.Cíle 
2021/2022:
– nejvyšším cílem je    
 bezpečnost  
– týdenní KVP-IT 
– posílení IT týmu v Hunge- 
 nu, Büronu a Prachaticích
– nákup zdrojového kódu do  
 Fa. Klostermeyer 

Dodací list, Pal + Pos Finder 
za 30 sec., 24 hod. servis , → 
ztrojnásobili jsme rychlost s 
dvojnásobnou kvalitou. DÍKY 
panu Klostermeyerovi, vzoru, 
od kterého se můžeme učit... 

2021 2021

1514
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Koblihy, sleďové hody a rybí svačina 
udržování tradice ve Furalu

Ve Furalu se dodržují dlou-
holeté tradice: masopustní 
koblihy na masopustní 
úterý a také sledí máslo, 
sleďový sýr a rybí přesní-
dávka s bagetou na Pope-
leční středu -  takto se lidé 
rádi obejdou bez masa. 

02.2021 Svačinka na staveništi – Fural DĚKUJE a užili 
jsme si spoustu legrace...

1. čtvrletí

Poděkování za výbornou 
spolupráci s našimi zákazní-
ky a jejich zaměstnanci.

1716
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Kulaté narozeniny &  
nový aktivní-rentiér

1. čtvrtletí

Hned v 1. čtvrtletí je co sla-
vit: Shpresa Kuleta slaví 40, 
Dina Schwaiger slaví 30, 
Marko Makivic slaví 20, 
Christian Rossi a jednatel 
Christian Demmelhuber 
slaví 50.
K tomu jde Heinz Harring do 
penze a Jana Gaishüttner 
oslavuje narození dítěte.

Kulaté narozeniny1. čtvrtletí

1918 1918
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Christian Demmelhuber slaví 50 let! 17.03.2021

Oslavy v Gmundenu, Büro-
nu, Hungenu a Prachati-
cích. Všude je pivo, tímto by 
chtěl Christian Demmelhu-
ber poděkovat všem za-
městnancům. 

Christian Demmelhuber slaví 50 let!17.03.2021

Speciální dárek od zaměst-
nanců Fural Metalit Dipling 
Bohemia k 50. narozeninám 
- z každé pobočky prkýnko 
jako část evropské mapy. 
Prostřednictvím videokon-
ference byli přítomni i za-
městnanci z ostatních po-
boček.

Dort od Katarina Bagaric - každýmu zaměstnanci jeden kus dortu

2120
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Návštěva Furalu se vždy vy-
platí. Okolí firmy Fural na-
bízí ideální možnosti. Ať už 
večeře ve firmě, výlet lodí 
po Traunsee nebo túra 
kolem Traunsteinu. Vzrušu-
jící zážitky ve Furalu zajistí, 
že na vaši návštěvu Gmun-
denu budete dlouho vzpo-
mínat.

Firemní návštěvy Fural Metalit Dipling 2021 Návštěva se vyplatí!2021

2322
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Produkt roku 2021 v CH 
BAFFEL

Produkt roku 2021 v DE + AT 
Produkt roku 2020 v DE 
TAHOKOV

2524
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Dipling obnoven –  
40 angažovaných zaměstnanců

Dipling obnoven – 
návštěva se vyplatí

Kanceláře v Diplingu prošly 
celkovou rekonstrukcí - 
nové popisky, nová fasáda, 
společenská místnost a 
velká kancelář.
Nová image pobočky Di-
pling je velmi působivá: i 
proto jako první návštěva 
byla firma Krantz. 

1) Proč stojí dodatečná dodáv- 
 ka kovových podhledů   
 tolik? 
2) Výroba tahokovu – „…bude- 
 me nejlepší v tahokovu…“
3) Parzifal matný – perfektní  
 povrchová úprava
4) Svářecí robot  – rychleji a  
 jednodušeji
5) Nejmodernější povrchová  
 úprava
6) Skladování a shuttle- 
 regál
7) 40 profíků

2021 2021
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Projekty 2021Dobré/nové 1. čtvrtletí 2021

Fural získal novou pobočku ve městě Mikołów v Pol-
sku: 
Fural Systeme in Metall GmbH Sp. z o.o.
Nyní se stará v Mikołówě Marcin Bojdoł (vedoucí 
pobočky), Robert Markowski
(vedoucí prodeje) a Gregorz Paprota (vedoucí 
technik) o rozvoj pobočky.
za účelem zahájení reklamní kampaně byly vytiš-
teny datové listy, brožury a katalogy v polském ja-
zyce.  

Nová protipožární brožura: 129 stran
Nová protipožární brožura obsahuje všechny rele-
vantní informace o protipožárních stropních systé-
mech ve Švýcarsku, v němčině a francouzštině.
Výklopný systém EI 30 a EI 60 jsou detailně zobra-
zeny v brožuře.

Na vzdělání není nikdy pozdě 
Devět zaměstnanců absolovovalo Invertor kurs (48 
h) ve WIFI Gmunden. Součástí kurzu bylo osvojení 
si základů a různé principy 3D-konstruování. V 
budoucnu budou absolventi kurzů schopni snad-
něji vytvářet výrobní výkresy a výkresy stropních 
systémů.
Účastníci: Miriam Dinstinger, Nadja Guri, Chris-
tian Hausleithner, Radek Hudec, Maximilian
Huemer, Gregor Paprota, Martin Richter, Niklas 
Schmid a Philipp Wiplinger

→
Office CH

Roche pRED
Basel
Baffel

→
Office NL
C30 Shell
Den Haag

chladicí podhled (jen kazety)

→
Health CH

KSB - Kantonsspital Baden
Baden

protipožarní ochrana

→
Office AT

Quartier Belvedere Central 1+2
Vídeň

akustický podhled
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Brandschutzdecken Handbuch
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Dodržování tradic – vejce - v AT, DE, CH, CZ, 
PL, BENELUX

Osterei, jajko wielkanocne, 
velikonoční vajíčko,
Paasei, Oeuf de Pâques.

01.04.2021 Nový popis vzorků - perfektní popis je důležitý2. čtvrtletí

Popis vzorků je velmi důle-
žitý. Návod jak správně po-
psat vzorky nyní naleznete 
ve vzorkovně.  Vzorky musí 
být vždy označeny důležitý-
mi daty, perforací, systé-
mem, barvou atd... 

MUSTERBESCHRIFTUNG
①	 Beliebige	Etikette	auswählen

②	 Etikette	beschriften	mit	(Stift	edding	405		
	 penmarker):
	 —	BAUVORHABEN
	 —	SYSTEM
	 —	PERFORATION
	 —	FARBE

③	 Klebestreifen	abziehen	und	auf	die	Kassette		
	 kleben;	ab	gerillter	Linie	an	Kantung	kleben

④	 Auf	Kantungen	Schaumstoff	befestigen,	um		
	 Zerkratzen	der	Muster	zu	verhindern

⑤	 Beschriftete	Kassette	im	Musterraum	aufstel-	
	 len

Musterbeschriftung Internes
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Fotbalový sponzoring SV Gmunden – 
Mládež ve Furalu

Blahopřejeme SV Gmunden 
k nové klubovně, kde nyní 
září akustické podhledy od 
Fural Metalit Dipling.
Mládežnický fotbalový tým 
navíc přičichl k Furalu - 
čekala je prohlídka výroby a 
firemní prezentace.

05.2021 Svařovací robot –   
budeme nejlepší v tahokovu

05.2021

Zvýšení rychlosti a snížení 
nákladů je výsledkem poří-
zení nového svařovacího ro-
bota v pobočce Dipling. 

„Školitel Stanoja z Büronu (Metalit) předává know-how v Hungenu“

3332
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Prodejní konference Metalit – 
KST ukazuje perfektní Baffel

10.-12.06.2021 Prodejní konference v Metalitu10.-12.06.2021

1. návštěva KST AG - respekt 
pro inovace a produktivitu
2. Beat Schönbächler jako 
inovátor – „jednodílný baffel“   
projekty KST AG
3. pochoutky z celé Evropy: 
chléb+slanina (DE), paštika/
víno (FR), Käsekrainer (AT), čo-
koláda (BE), pivo (Sasko), 
guláš, raclette a mnoho další-
ho. (CH)
4. prezentace baffelů z Metali-
tu (max. šířka 600 mm), 
5. know-how z CH do Evropy, 
tahokov systém HT28 nový 
standard.

3534
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Regionální setkání VÖTB -  
Zpracovatelé & architekti ve Furalu

14.06.2021Public Viewing v párty místnosti –  
konečně párty…“

06.2021

WANN: Jedes wichtige Spiel wird übertragen
WO: Im neuen Partyraum - Hauquartier

Jeweils 2er Teams organisieren ein Public Viewing. 
Für nähere Infos bitte immer die Aus- 
hänge beachten und am Vortag bis 
17:00 Uhr eintragen.
Für Speis und Trank wird gesorgt.

PUBLIC VIEWING BEI FURAL

Systeme in Metall Internes
Před začátkem léta byly 
nejdůležitější zápasy mist-
rovství Evropy přenášeny na 
veřejnou projekci v nové 
party místnosti ve Furalu. 
Různé týmy se postaraly o 
jídlo a pití a vytvořily tak 
příjemnou atmosféru

VÖTB - Svaz rakouských 
omítkářů a sádrokartonářů 
- pozvánka na centrální regi-
onální setkání ve Furalu.
Na programu byly zajímavé 
přednášky odborníků, pro-
hlídka podniku s průvodcem, 
výborné jídlo a studené pivo 
na čepu.

3736

2021Ročenka



Kulaté narozeniny &  
jubilea »... vždy existuje plán B «

Ve Furalu se slaví kulaté 
narozeniny:
Mayer Matthias slaví 40. 
narozeniny.
Tobias Todt a Tobias
Franke 30. narozeniny a 
Dugandzic Dalibor 20 let.
Kromě toho blahopřeje-
me Katarině Bagaricové k 
jejímu 30. výročí působení 
ve společnosti.

2. čtvrtletí 4 × 400€ pro regionální oddíly06.2021

Systeme in Metall Spendenscheck

SPENDENSCHECK
BETRAG

400,00 €
für ...

VON
den MitarbeiterInnen von Fural +  
der Geschäftsführung

Gmunden, am 26. April 2021

Je nám blízké podporovat 
ty, kteří skutečně dělají 
velké věci ve prospěch dru-
hých a svými činy prokazují 
sociální angažovanost. 
Proto každoročně pořádá-
me pro zaměstnance vá-
noční tombolu. Celkem bylo 
vybráno 476 EUR. Částka 
byla naším vedením navý-
šena na 1600 € a rozdělena 
mezi čtyři pozoruhodná re-
gionální sdružení.

Hasičský sbor Neukirchen ZIB Hagenmühle

Rollende Engel Hasičský sbor mládeže Gmunden

3938
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Kvalitní technické diskuse, 
hluboký vhled do výroby a 
pořádná porce zábavy, to 
vše je součástí návštěv zá-
kazníků společnosti Fural 
Metalit Dipling. 

Firemní návštěvy Fural Metalit Dipling 2021 Návštěva se vyplatí!2021

4140
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Zábava, hry, radost:   
Stolní fotbal, společenský prostor a párty 

2021

Přestávky jsou důležité pro 
soustředěnou a produktivní 
práci. Proto je ve Furalu 
nový salonek, který vyzývá k 
chvilkovému odpočinku.
Kromě toho byla ve staré 
tovární budově vytvořena 
nová místnost pro oslavy 
společných úspěchů.
Nový stolní fotbálek nyní 
poskytuje zábavu i během 
přestávek ve společnosti 
Metalit.

Dámský výlet / Hans Demmelhuber

Pan Demmelhuber senior 
opět pozval dámy z kance-
láře Fural na exkurzi do Al-
töttingu. 
Kromě výletu lodí na Herre-
ninsel a Fraueninsel a pro-
hlídky továrny B&D se dámy 
mohly těšit na spoustu 
chutných jídel.

25.-27.06.2021

4342
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←
Christian Bartel
prodej Německo  
sever + východ

←
Andreas Höhme
prodej Německo  
sever + východ

→
Bernard Niessen

prodej LUX + Belgie
prodej Francie  

→
Gerhard Irion

prodej Německo střed

←
Jan Otten
prodej  Nizozemsko

→
Robert Markowski

prodej Německo západ
prodej Polsko

←
René Weiß
prodej Rakousko

→
Herbert Brunnmeier

prodej Německo jih 

←
Tobias Todt
prodej Švýcarsko / 
velké projekty

←
Admir Fazlic
prodej  Švýcarsko

→
Perrine Rapp

prodej ŠvýcarskoVertrieb 
Francie jih + východ

Tobias Staudinger
kalkulace / prodej Vídeň

Dirk Freytag
vedoucí prodeje Německo

vedoucí vývoje / CTO
prokurista

←
Thomas Pelikan
vedoucí kalkulací / prodej 
prokurista

Bernhard Zierlinger
kalkulace / prodej
vedoucí týmu Německo 
sever + východ

Andrzej Wereszczak
kalkulace

→
Andreas Fürthauer
  kalkulace / prodej

  vedoucí týmu Německo
 západ + střed

Maximilian Huemer
technická podpora

podpora prodeje

Markus Stocker
jednatel Metalit

fotbal jízda na motorce

Lego-Technik

jízda na motorce turistika milovník aut

příroda běh

cesty lezení

volný čas u jezerasport

turistika

audiofilieregionální historie fotbal 

zdravotník cesty

Swans-fanoušek

Faktor úspěchu: prodejci s oblíbeným koníčkem Faktor úspěchu: prodejci s oblíbeným koníčkem

4544
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Projekt, který byl dokončen v listopadu 2020, zaujme nejen svým vzhledem, ale i 
funkčností. Stropy z tahokovu a upravené závěsné kovové kazety doplňují interiér a 

umožňují optimální akustiku místnosti. Chladicí jednotky navíc zajišťují příjemné klima v 
místnosti. Tento problém byl skvěle vyřešen díky chytré kombinaci bandrastru a systému 

H28.

Velké projekty 2021
Pobočka velké švýcarské banky

4746
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Dobré/nové 2. čtvrtletí 2021 

„Rakousko testuje..." - Fural je jeho součástí
Od 15. dubna má Fural v Gmundenu oficiální
testovací středisko. V případě zájmu jsou zaměst-
nanci testováni několikrát týdně.
Od 1.11. bude ve společnosti Fural možnost každo-
denního testování, aby bylo zaručeno 3G na pracovi-
šti. 

Voda zdarma pro pracovníky ve výrobě 
... aby se všichni ochladili, jsou všem zaměstnan-
cům společnosti Fural Metalit Dipling k dispozici 
láhve s vodou zdarma.
V horkém počasí by dospělí měli vypít alespoň 2 
litry tekutin! 

Nová perforační linka pro společnost Fural - začíná 
přestavba
Přestavba nového děrovacího stroje od společnosti 
Brück byla zahájena. Pro dosažení nejvyšší kvality 
je s linkou kombinován vysoce výkonný rovnací stroj 
Schnutz. 

Projekty 2021

→
Office DE

DSTRCT Berlin 
 Bellevue

akustický podhled/F0

→
Health DE

Nemocnice Freudenstadt novostavba
Freudenstadt

akustický podhled/F0, protipožární

→
Office NL

Paleis van Justitie
Leeuwarden

chladicí podhled (jen kazety)

→
Health CH

PZ Spital  
Limmattal

akustický podhled/F0

4948
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Kulaté narozeniny + odchod do důchodu 
+ oslava narození dítěte

Je co oslavovat:
Bubala Boguslaw slaví 40. 
narozeniny.
Kuleta Artiot slaví 20 let.
Dennis Brands slaví 40. na-
rozeniny.
Dlouholetý kalkulant Nor-
bert Maurer odchází do dů-
chodu.
Blahopřejeme také našim 
zaměstnancům Jana 
Gaishüttner a Mujo Rama-
kic k narození syna Lian.

3. čtvrtletí Kroupy – společně jsme silní22.06.2021

V Gmundenu ve Furalu způ-
sobilo letos velké škody silné 
krupobití. Ve výrobě byly zni-
čeny střešní okna a střechy. 
Kromě toho byly zaplaveny 
kanceláře a zdemolována 
auta. Díky mnoha pracovitým 
rukám se ztráta ve výrobě 
(téměř) neprojevila. Vedení 
společnosti uhradilo náklady 
na opravu rozbitých oken na-
šich zaměstnanců. 

5150
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5 důvodů, proč navštívit 
Fural Metalit Dipling: 
– obohacující čas  
– jsme dobří hostitelé 
– většina našich hostů se  
 vrací …
– naši hosté i my si to   
 užíváme 
– pracujeme tam, kde ost- 
 atní tráví dovolenou

Firemní návštěvy Fural Metalit Dipling 2021 Návštěva se vyplatí!2021

5352
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Horský maraton Traunsee 
Fan bar s pivem zdarma

Jako hlavní sponzor Fural 
půlmaratonu (Gmunden-E-
bensee 2500 vm) jsme v cíli 
na náměstí v Gmundenu 
podávali všem návštěvní-
kům a běžcům občerstvení 
- studené pivo, lyžařskou 
vodu a glukózu zdarma.

03.07.2021 Horský maraton Traunsee
Respekt k účastníkům

03.07.2021

Zaměstnanci společnosti Fural jsou 
nejen TOP pracovníci, ale také špičkoví 
sportovci. Proto můžeme být obzvláště 
hrdí na to, že se někteří zaměstnanci 
zúčastnili horského maratonu.

Raiffeisen maraton (4500 vm)
Christian Demmelhuber

Innotech půlmaraton (2500 vm)
Miriam Dinstinger
Tobias Todt

Fural půlmaraton (2500 vm)
Lucas Ortner
Gerti Demmelhuber
Nicole Derflinger (bývalá zaměstnankyně)

5554
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Oslavy v Gmundenu, Hungenu, Prachaticích
50 let Christian Demmelhuber 

Olivy, víno, sekt, pivo, paella 
a zmrzlina - 50 let Christia-
na Demmelhubera - to se 
musí náležitě oslavit.
Na všech místech se připí-
jelo na dobrou náladu a po-
dávalo se chutné jídlo a 
studené nápoje.

07.2021 Oslavy v Gmundenu, Hungenu, Prachaticích
50 let Christian Demmelhuber 

07.2021

5756
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Učňovské dny VÖTB na Furalu

V červenci se ve Furalu ko-
naly Dny učňů VÖTB. 35 
učňů z oboru suché výstav-
by si kromě zajímavého 
školení o výrobcích mohlo 
na vlastní kůži vyzkoušet 
práci s kovem.
Kromě tréninkového pro-
gramu se o zábavu postaral 
i akční program ve volném 
čase. 

28.-30.07.2021 Učňovské dny VÖTB na Furalu 28.-30.07.2021

Manipulace s kovem

Všichni pracovníci dostávají pracovní
oblečení Školení EI 30 Chill u vody

Pekaři pizzy - Christian a Johanna Demmelhuberovi
Doručovací služba - Richard Obermeyer a Christian Demmelhuber jr. Ve společenské místnosti to žije: pivo, cigarety a atmosféra.

Vedení

Sada nástrojů pro učně −
skvělá práce, díky Hilti!

Učňové jako manažeři - 
jak optimalizovat objednávky

50 aktivních lidí: členové představenstva VÖTB,  
přednášející a učni (...40 z nich na obrázku)

5958
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Velké projekty 2021
Elisenhof, Mnichov

V roce 2020 bylo rozšířeno nákupní centrum Eli3. Stropní konstrukce s kovovými podhledy 
od společnosti Fural zaujme svým speciálním designem - jednotlivé stropní prvky ve 

tvaru kosočtverce (cca 4 500 kusů) vytvářejí nezapomenutelný celkový vzhled. Kosočtverce 
jsou opatřeny povrchovou úpravou Parzifal®  - vytváří mimořádně matný povrch, který ba-

revně ideálně ladí s designem interiéru.

6160
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Dobré/nové 3. čtvrtletí 2021

Made in CH – ohýbací stroj Bystronic pro Metalit
Bystronic znamená kvalitu a Made in Swiss.
Nejlepší stroj pro nejlepší zaměstnance.
Délka ohybu čtyři metry - maximum pro CH.
Gmunden spolupracuje se společností Trumpf - 
Metalit s Made in CH.
Návštěva v Bystronicu měla za následek, že
společnost Fural Gmunden zakoupila také ohýbací 
stroj Bystronic.

Nový elektrikář ve společnosti Dipling
Jako první podnikový elektrikář a vyučený průmy-
slový elektrikář společnosti Hungen obohacuje 
Kai Laininger společnost Dipling jako mladý člen 
týmu. Kai absolvoval školu v hesenském Buderu-
su. Těšíme se na spolupráci!

Projekty 2021

→
Health DE

OPZ Erlangen
Erlangen

protipožární

→
Office FR

Novaxia
Paříž

chladicí podhled (jen kazety)

→
Office AT

Neubau Niederlassung Porr 
Salzburg

chladicí podhled

→
Office DE

Úřad práce
Berlin-Neukölln

protipožární

Zahradní domek v Hungenu 
Pracovitost se vyplácí... zejména pro Waldeka & 
Mediho, kteří dostali krásný nový zahradní domek 
s útulným grilem a chill koutkem; jako rozšíření 
zaměstnaneckého domu v Hungenu. Návštěva 
zahradního domku rozhodně stojí za to!

6362

2021Ročenka



Jsme tam - veletrhy živě

Schulbau Hamburg, Feuer 
Trutz Nürnberg, Fachtagu-
ng Brandschutzbeauftragte, 
AMS Lehrlingsmesse 
Gmunden - konečně jsme 
se mohli opět zúčastnit 
mnoha živých veletrhů a 
diskutovat s odbornými pro-
jektanty, architekty a výrob-
ci.

2021    Jsme tam - veletrhy živě2021
Systeme in Metall fural.com

Wir sind auf der Suche nach motivierten, jungen Talenten,
die darauf brennen, eine Top-Grundausbildung zu genießen,  
die Karriere-Leiter hoch hinauf zu klettern und aus zahlreichen  
Benefits zu profitieren. 

– Kaufmann/frau für 
 Büromanagement:  Lehrzeit 3 Jahre

– Prozesstechniker/in: Lehrzeit 3,5 Jahre

– Metalltechniker/in:  Hauptmodul Metallbau- & Blechtechnik,
         Lehrzeit 3,5 Jahre

– Konstrukteur/in:   Schwerpunkt Metallbautechnik,
         Lehrzeit 4 Jahre

– Betriebslogistik   
 Kaufmann/frau:   Lehrzeit 3 Jahre

It‘s your turn - Bewerbungen an: 
sonja.pumberger@fural.at

FURAL POWER 
KARRIERE POWER

←

FEUER TRUTZ
U Furalu najdete: 
– aktuální řešení pro kovové podhledy F30/EI 30 a F90/EI 90. 
– nové řady svítidel 410. Každé svítidlo je standardně vybaveno  
 systémem Dali. Nabízíme komplexní služby a poradenství v   
 oblasti výpočtů osvětlení, hladiny osvětlení a životnosti svíti-  
 del
– různé praktické příklady uzamykatelných stropních panelů   
 (bezpečnostní stropy) a příslušenství (únikové značky, repro-  
 duktory)

←

SCHULBAU
U Furalu najdete: 
– inteligentní stropní řešení pro školní budovy  
– optimální akustika místnosti s našimi akustickými podhledy s  
 možností revize
– nejnovější vývoj našich protipožárních podhledů F30 
 a F90
– udržitelné produkty, které lze použít pro širokou škálu budov
– různé varianty
– adaptivní kovové podhledy

←

6564
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Vysoce talentovaní zaměst-
nanci z Gmundenu strávili 
tři dny v Diplingu v Hunge-
nu. Na programu byla pro-
hlídka frankfurtské čtvrti 
červených luceren s průvod-
cem, semináře o vyjednáva-
cích technikách a živé vaře-
ní:
Gang 1: Královské krevety
Ganz 2: Heinz Wammerl  
  křupavé smažené
Gang 3: Losos dušený v páře  
Gang 4: žebra
Gang 5: ryby
Gang 6: Popcorn s vanilko- 
  vou zmrzlinou

27.-28.09.2021High Potentials jedou do Hungenu High Potentials jedou do Hungenu27.-28.09.2021

1) Organizátorka  
 Julia Marterer-Stingl  
 může být štastná…
 se zaměstnanci z DE,  
 CZ a PL 
2) Dobrá technika vyjed-  
 návání vede k     
 rychlejšímu/lepšímu   
 dosažení cíle
3) Dokonalé přivítání v Hun- 
 genu  
  
» Výchova mladých talentů je 
naším nejdůležitějším úko-
lem.«

6766
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Zahájení prodeje CZ – z výrobního závodu
na technickou a prodejní pobočku

Abychom se v budoucnu 
osobně starali o zákazníky v 
České republice, je nyní Vik-
tor Kutscher k dispozici jako 
odborník na kovové podhle-
dy v oblasti akustiky, chla-
zení, požární ochrany, tech-
nologie a architektury. 
Za jeho prací stojí Radek 
Hudec (projektový mana-
žer), Branislav Bajza (kalku-
lace / nabídky) a Petra Smr-
žová (obchodní vedení 
závodu Prachatice).

Přestavba kanceláří je v plném 
proudu: 
– od minerálních podhledů    
 (fuj) ke kovový podhledům   
 (hurá) –perfektní podhled   
 pro nejlepší zaměstnance
– 4 místné stoly v technice: dva  
 zaměstnanci vedle sebe -   
 společně pracovat a učit se
– rozšíření společenských    
 prostor: více prostoru

2021Nová výstavba a přestavba CZ  – plánovaná 
další výrobní a skladovací plocha 800 m2
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NAVRHOVANÝ STAV

ŘEZOPOHLED KOMUNIKACÍ ČÍSLO VÝKRESU:OBSAH:

AKCE:

INVESTOR:

STUPEŇ PD:

MĚŘÍTKO:
1:100

DATUM:

ČÍSLO SLOŽKY:

ČÍSLO ZAKÁZKY:

DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

Z 2021_18

ČERVENEC 2021

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
ING. PAVEL PILAŘ

BC. JAROSLAV ŠULC

ING. PAVEL PILAŘ

VYPRACOVAL:

KONTROLOVAL:

D.1.12

NOVOSTAVBA VÝROBNÍ HALY
K.Ú. PRACHATICE, P.P.Č. 1269/66

B & D Grund, s.r.o., PRŮMYSLOVÁ II/985, 383 01 PRACHATICE

NOVOSTAVBA

→
Viktor Kutscher

» Po studiu na dánské vysoké škole, obor mezinárodní prodej, 
jsem mezi lety 2011-2021 pracoval v technickém prodeji u ně-
meckého výrobce osvětlení, firmy Ludwig Leuchten. Od ledna 

2021 pracuji pro  firmu Fural a jsem na zaškolení v technic-
kém oddělení v Gmundenu, od srpna 2021 jsem zodpovědný za 

český trh. Mým mateřským jazykem je čeština, dále mluvím 
německy a anglicky. Jsem ženatý a mám 1,5 let starého syna.«

Ověřená akustika
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AT
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Prodejní pobočky

Výroba
Gmunden 
Büron
Frankfurt Hungen
Prachatice

Pobočky technických kanceláří
Gmunden
Büron
Frankfurt Hungen
Wommelgem
Mikołów

Fural 
Systeme in Metall GmbH
Cumberlandstraße 62
4810 Gmunden
Rakousko
+43 7612 74 851 0
fural@fural.at
fural.com
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Metalit 
AG 
Murmattenstrasse 7
6233 Büron
Švýcarsko
+41 41 925 60 22
metalit@metalit.ch
metalit.ch

Dipling 
Werk GmbH
Königsberger Straße 21
35410 Frankfurt Hungen 
Německo
+49 6402 52 58 0
dipling@dipling.de
dipling.de
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Akustika Kovové podhledy a stěny
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Nejnovější dokumenty společnosti Fural Metalit Dipling zajišťují optimální pora-
denství na českém trhu. Řada produktových brožur (Ročenka, Ověřená akustika, 
Baffel, Hygiena, Tahokov), newsletter a webové stránky již byly přeloženy do češ-
tiny. 
Další překlady již probíhají.
↓

2021
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Nová perforační linka Fural – 
Mastermind Avni + Franz + Thomas

10.2021

Pro společnost Fural byl za-
koupen nový děrovací stroj 
na výrobu perforovaných 
plechů od firmy Brück. Pro 
dosažení nejvyšší kvality je k 
zařízení připojen vysoce vý-
konný rovnací stroj Schnutz. 
Pro zvýšení kvality výrobku 
je navíc integrován stroj na 
předpínání.

Oficiální testování bylo zahájeno 15. dubna. Firemní lékařka Brigitte 
Hechtová nám již dva roky poskytuje příkladnou péči - orientovanou 
na řešení. Pomáhají nám také dva studenti medicíny a náš zdravot-
ník Maximilian Huemer.
Nejdříve Po + St + Pá
Poté Po + Út + St + Čt + Pá
Poté ještě Po + St + Pá PCR-test

Firemní lékařka paní Hechtová byla v říjnu 2021 již potřetí očkována.
Považuje se za vzor a je vzorem. 
Po celou dobu je pro zaměstnance a vedení cennou kontaktní oso-
bou: 
− zasedání ASA, takto např. vznikl PCR test 3x týdně 
− informační schůzky 
VELKÉ DÍKY za její velmi dobrou práci.

2021Korona? Ne, děkuji!

Fural testet deine 
ANTIKÖRPER

Corona?
Nein Danke!

WANN:               Donnerstag, 19. August 2021
                               Ab 7:00 Uhr

WO:                   Im großen Besprechungszimmer

DURCHFÜHRUNG: Von Betriebsärztin Frau Dr. Hecht

ANMELDUNG:       Bei der Zentrale

ACHTUNG:  Es muss mindestens ein Abstand von 4 Wochen  
                      zwischen Impfung und Antikörpertest sein.

Systeme in Metall Internes

HYGIENEMASSNAHMEN  
IN DEN FIRMENAUTOS  

Lüften
Vor dem Einsteigen 
Türen öffnen und 
durchlüften.

Gute Händehygiene
Vor und nach jeder 
Fahrt gründliches 
Händewaschen + 
Händedesinfektion

Vor und nach der 
Fahrt wichtge Flä-
chen mit den Desin-
fektionstüchern ab-
wischen:
- Schlüssel 
- Lenkrad
- Bordcomputer
- Schalthebel
- Gurtschnalle
- Türgriff
- ...

HygienemaßnahmenCorona

Fural organisiert deinen 
CORONA-SCHUTZ-IMPFTERMIN

Corona?
Nein Danke!

WIE FUNKTIONIERTS?
 1.	 Anmeldezettel	mit	Personaldaten	bei	der	Zentrale	ausfüllen
	 2.	 Die	Zentrale	registriert	Dich	bei	„Österreich	impft“
	 3.	 Wenn	deine	Altersgruppe	an	der	Reihe	ist,	bekommst	Du	 
	 	 bzw.	die	Zentrale	mögliche	Impftermine	zugesendet
	 4.	 Ärmel	hoch,	Impfen	lassen,	Leben	retten

IMPFEN! EIN KLEINER PICKS FÜR DICH ...
... EIN GROSSER SCHRITT FÜR DIE MENSCHHEIT!

Systeme in Metall Internes

Wieso? Weshalb? Warum? 
IMPFBERATUNG

Corona?
Nein Danke!

WANN:   Montag − Donnerstag, 17. − 20. Mai 2021
                   jeweils um 17:00 Uhr

WO:       Besprechungszimmer
                     
INHALT:  Informationen zur Corona-Schutz-Impfung
                   Beantwortung aller offenen Fragen
 
DU KANNST AN KEINEN DER TERMINEN ANWESEND SEIN?
Sei via Videokonferenz mit folgendem Link oder QR-Code dabei.

                        https://webapp.lifesize.com/join/2450374

Systeme in Metall Internes

IMPFEN  
ohne Anmeldung

Corona?
Nein Danke!

DATUM ZEIT ORT DER IMPFUNG IMPFSTOFF
Dienstag, 14.09.2021 13:00 -19:00 Gmunden Tennishalle Pfizer
Mittwoch, 15.09.2021 13:00 -19:00 Gmunden Tennishalle Pfizer

Donnerstag, 16.09.2021 13:00 -19:00 Gmunden Tennishalle Pfizer
Freitag, 17.09.2021 9:00 -13:00, 14:00 - 18:00 Gmunden Tennishalle Pfizer
Freitag, 17.09.2021 13:00 -19:00 Ebensee ehemalige Knabenhauptschule Johnson

Dienstag, 21.09.2021 13:00 -19:00 Gmunden Tennishalle Pfizer
Mittwoch, 22.09.2021 13:00 -19:00 Gmunden Tennishalle Pfizer

Donnerstag, 23.09.2021 13:00 -19:00 Gmunden Tennishalle Pfizer
Freitag, 24.09.2021 9:00 -13:00, 14:00 - 18:00 Gmunden Tennishalle Pfizer
Freitag, 24.09.2021 13:00 -19:00 Kirchham Gemeindeamt Johnson

Dienstag, 28.09.2021 13:00 -19:00 Gmunden Tennishalle Pfizer
Mittwoch, 29.09.2021 13:00 -19:00 Gmunden Tennishalle Pfizer

Donnerstag, 30.09.2021 13:00 -19:00 Gmunden Tennishalle Pfizer
Freitag, 01.10.2021 9:00 -13:00, 14:00 - 18:00 Gmunden Tennishalle Pfizer

Systeme in Metall Internes

Gültig ab 13.09. 
Waste to on 01.10. 

Offizielle CORONA  
Antigen-Teststraße

Corona?
Nein Danke!

„ÖSTERREICH TESTET ...“ - FURAL IST MIT DABEI!

WANN:          Jeden Montag, Mittwoch & Donnerstag  
												 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Von	07:15	-	08:00	Uhr
 
TESTRAUM +  
ANMELDUNG:  Im großen Besprechungszimmer

BEI UNS GILT DIE 3-G-REGEL –  
AUCH BEIM GEMEINSAMEN MITTAGESSEN!

Systeme in Metall Internes

Gültig	ab	13.09.	
Waste	to	on	31.10. 

Firemní lékařka Brigitte Hecht

Zdravotník Max Huemer s medicínskými studenty Test mistr Max Huemer se setřičkou Tina Wiesauer
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←
Viktor Kutscher
rodilý mluvčí - čeština

→
Perrine Rapp

rodilá mluvčí - francouzština

←
Riccardo Puglisi
rodilý mluvčí - italština

→
Dominika Dors

rodilá mluvčí - polština

←
Andrzej Wereszczak
rodilý mluvčí - polština

→
Christoph Kloibhofer

mluvčí - francouzština

Firemní výlet -  
do Mikolowa do polské pobočky

Víkend s nespočtem neza-
pomenutelných událostí. 
Kromě prohlídky uhelného 
a solného dolu s průvod-
cem, prohlídky Katovic a 
Krakova, prohlídky Osvětimi 
Birkenau si zaměstnanci 
Fural Metalit Dipling mohli 
užívat života se spoustou 
výborného jídla a polské 
vodky.

22.-25.10.2021 francouzština, polština, čeština a italština 
rozšíření interních jazykových dovedností

7372

2021Ročenka



Velké projekty 2021
Anton-Fingerle-vzdělávací centrum

Ve vzdělávacím centru Antona Fingerleho v Mnichově sídlí mimo jiné Odborná škola pro ergoterapeu-
ty, Odborná škola pro učitele sociální práce a Odborná akademie pro sociální pedagogiku. Ve vstupní 
části objektu zajišťují baffely od společnosti Fural dokonalou akustiku místnosti. Ty byly vyvinuty spe-

ciálně pro tento projekt a díky zajímavým barevným kontrastům přitahují pozornost. 
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Dobré/nové 4. čtvrtletí 2021

Webshop v CH
Proces objednávání je zcela nezávislý na Metalitu. 
V internetovém obchodě je přehled o skladových 
zásobách, dostupném množství. Dodací termín tři 
až pět dní. Jednoduché zpracování: partnerské 
společnosti jsou zaregistrovány a jejich zaměst-
nanci obdrží heslo e-mailem.
Jsme rádi za toto zkrácení obchodního procesu.

Protipožární F30 sklad Hungenu
−	 od	11-2021	sklad	požární	ochrany	v	Hungenu
−	 skladování	maximálně	100	palet	výlisků	
−	 dispozici	je	kompletní	nosná	konstrukce
−	 centrální	dodávka	z	Frankfurtu	nad	Mohanem

Kompetenční centrum programování Trumpf v Mi-
kolowě PL - myslete lokálně a pracujte globálně
−	 tři	špičkoví	zaměstnanci	na	jednom	místě	pro-	
	 gramují	pro	Gmunden,	Hungen	a	Büron
−	 programování	a	praxe	→	společně	komunikují,		
	 společně	se	zlepšují
−	 7	dní	v	týdnu,	24	hodin	denně	→	servis	o	víkendu
	 →	učíme	se	z	každé	pobočky,	optimalizujeme	a		
	 zlepšujeme

Projekty 2021

→
Office FR

BNP Paribas
Paříž

akustický podhled/F0

→
Office NL

Depuls
Amsterdam

stropní ostrůvky

→
Office NL

Galapagos
Oegstgeest

akustický podhled/F0

→
Office DE

Datacenter FR11
Frankfurt

akustický podhled/F0
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10x zkouška požární odolnosti – skvělý 
výkon − mastermind Florian Heininger

Büron - představení týmu práškového lakování: 
denně kvalita a výkon

Závěsný systém práškového 
lakování - jedinečný prodej-
ní argument společnosti 
Metalit
Úspěšným faktorem práš-
kového lakování jsou krátké, 
a tedy rychlé cesty.
Kromě toho bylo vytvořeno 
optimální prostředí s nový-
mi policemi, kabely ze stro-
pu, vylepšení stroje na le-
pení fleecu.
Pilířem jsou zaměstnanci.

Termíny zkoušek:
U Wildeboer 2021:
KW 41: stavba F30 s&z
KW 42: zkouška F30 s&z
KW 44: zkouška F90 s/F30 z
Braunschweig 2021:
KW 48: stavba F30 s&z
KW 49: zkouška F30 + 
   stavba F90s/F30z
U Wildeboer 2022:
KW 2: stavba + zkouška F30 s&z
KW 4: stavba + zkouška F90s/F30z
Braunschweig 2022:
KW 9: stavba F30 s&z
KW 10: zkouška F30 s&z 
KW 11: stavba F90s/F30z
KW 12: zkouška F90s/F30z

Chybějící:
Veaceslav Stoian 
Tomislav Pecic
Darko Srejic
Débora Azevedo 
Jovan Savic

20212021
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1) týdenní plánování denní  
 kontroly kvality vždy   
 jeden mistr 
2) měření tloušťky povrchu  
 každých 15 min
3) Od písemného k digi-  
 tálnímu záznamu
4) Q4.0 – každých 14 dní
5) vedoucí osoby 

Standard kvality 4.0 v AT, DE, CH –  
Many-Man-Show – VŠICHNI  pro kvalitu

←
zleva doprava
Benda Lukáš
Jaroslav Turek
David Polák
logistika/doprava  
Fural Bohemia
 

←
zleva doprava
Krist Pervorfi
Zoran Matic 
logistika/doprava  
Metalit

Dennis Brands
Melanie Weber
Marco Momberger
logistika/doprava  
Dipling

←
zleva doprava
Adolf Moser
Miro Dugandzic
Christoph Rakeseder
Peter Schmid
Michael Heiser
Helmut Windhager
Thomas Sauer
Michael Schatzl
logistika/doprava  
Fural Gmunden

KVP-skladu/logistiky v průběhu roku 2021
01: Dodací papíry - zákazník nakupuje   
 kvůli špičkovým informacím
02: Zjednodušit vydávání zboží 
03: Standard: scannování, foto aplikace
04: Stejný standard ve všech pobočkách
05: Korektní termín dodání – správné   
 informace
06: Vícejazyčné dokumenty – základ   
 překladová tabulka 
07: Pořádek ve skladu
08: Objednávky skladového zboží
09: Příprava protipožárního skladu v Büro- 
 nu
10: Protipožární sklad Büron  
11: Příjem zboží, dokonalé označení
12: Kompletní nosná konstrukce skladem  
 v Hungenu
13: RAL 9010 & RAL 9016 skladem v  
 Büronu jako čtvercové kazety v 07015,  
 1522, 2516 a hladké
14: www.metalit.ch–NOVÝ Webshop Metalit  
 Objednávkový proces nezávislý na Me 
 talitu. Transparentnost zásob, dodací  
 lhůta 3 až 5 dnů
15: Zjednodušení inventury v každé   
 pobočce 
 Cíl: Vyšší kvalita s menšími náklady

Faktor úspěchu logistika/doprava 
v AT, DE, CH a CZ

 
 
 

Fural T +43 7612 74 851-0 Bank 1 Allgemeine Sparkasse OÖ 
Systeme in Metall GmbH F +43 7612 74 851-11 BIC ASPKAT2L 
Cumberlandstraße 62 E fural@fural.at IBAN AT27 2032010000053777 
4810 Gmunden W fural.com Bank 2 Raiffeisenlandesbank OÖ 
Österreich Sitz Gmunden BIC RZ00AT2L 
 GB Wels IBAN AT39 3400 0000 0265 0091 
Geschäftsführung: FN 235711 i Bank 3 Oberbank München 
Christian Demmelhuber UID-Nr. ATU 62763334 BIC OBKLDEMX 
   IBAN DE 84 701207001001275146 

Systeme in Metall Notiz 

 
 
 
 
3 

 
Einteilung Do 28.10.2021 - 08.00 Uhr 
 
Besondere Qualitätskontrolle von Mo bis Fr täglich 1 h: 

-  
Tägliche 1 Stunde Qualitätsprüfung: 

- Gmunden: Branko + Lehrling Faris 
- Hungen: Bensch + MA neu 
- Büron: Srdjan 

 
Eingefrorene Periode 

- Engpass ist Perforation 
 

Metalit 
- 72214160 Medical, am Dienstag beim Kunden auf LKW → passt 
- 75214140 HUG 5.1 komplett in Gmunden, ab Werk Di 02.11 (Mo Feiertag) direkt auf Baustelle, LKW mit Hebebühne 

Eintreffend in Büron 03.11, eintreffend auf Baustelle am 05.11 (04.11) 
 

Online-Lager DE / WebShop in DE 
 

- Ca. 20 Lieferungen in DE, gesamt 1.330 € 
- 371 €, 45 €, 45 €, 86 €, 6 €, 26 €, 97 €, 6 €, 18 €, 100 €, 13 €, 28 €, 48 €, 35 €, 6 €, 281 €, 6 €, 6 €, 45 €, 6 €, 45 €, 6 

€, 37 €, € 
 
Nutzen wir das Online-Lager genug? 
Kleine Transporte sind teuer? 
Fazit: Viel mehr Online… 

Einteilung Vertrieb / Einteilung Technik 
 

- 14.10 Vertrieb / Technik durch Martin Richter 
- 21.10 Technik Frau Herkert / Arbeitserleichterung Brandschutz mit Stücklisten, usw.. 
- 21.10 Technik Leuchten → RZB als möglicher neuer Lieferant 
- 21.10 Vorstellung Überarbietung CNC Berechnungsliste (FS) 
- 28.10 Vertrieb: Web-Shop durch Martin / Lagerhaltung 
- 04.11 Vertrieb: Hitlisten, Aufträge zu vergeben, Stahlpreis wie kalkulieren wir… 
- 11.11 Vertrieb: Messe Feuer Trutz – die 10 häufigsten Fragen und Antworten 

Fazit aus Messe 
- 18.11 Technik: Martin Bieri – interessante Projekte von CH 
- 25.11 Vertrieb:  
- ?04.11 Srdjan Jarakovic / Sondersegel aus Basel? 

 
Weitere Themenvorgschläge 

- Haus der Kathedrale von Andreas Höhme 
- Korrosionsschutz 
- Vorlagen Zeichnung  

 

Vedran Gajic / Büron Hans-Jörg Bensch / Hungen Christian Rossi / Gmunden

20212021
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Metalit – poprvé > 74.000 m2/čtvrtletí  
vyrobeno ve 3. čtvrtletí

Gerhard Irion - končí jedna éra -  
43 let pro Dipling

Ve společnosti Metalit bylo 
v tomto čtvrtletí poprvé vy-
robeno a dodáno více než  
74.000 m2 kovových stropů. 
Tento úspěch se slavil v Ba-
ragge. Výroba, prodej, tech-
nika a expedice odvedly 
špičkovou práci. 
Konec dobrý, všechno 
dobré, Trumpf s Sheetmas-
terem se perfektně hodí do 
Büronu.
Büronu závidí všechny po-
bočky, kde se otáčí Pac-Man.

←
od července 1979 u Diplingu 
projektové vedení, plánování
do 2009
projektový vedoucí/ 
technický vedoucí
od 2010
prokurista 
od 2011 do 2016
jednatel 

→
ab 1979-2006 

vývoj protipožárních 
podhledů

←
od 2017
prodej Německo střed

→
po všechny ty roky

mnoho projektů,např. 
Schwabenlandhalle Fellbach

←
od 2013
hrdý dědeček 6 vnoučat

→
konec 2021 

končí jedna éra –  
Děkujeme za tvé nasazení v   

posledních 43 letech!

2021
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Mladí zaměstnanci v CZ – doba dodání 
protipožárních podhledů zůstává stejná

Fural Bohemia je pro rok 
2021 v provozu na 100 % ka-
pacity. Aby nedošlo ke 
zpoždění dodávky, budou 
čtyři mladí zaměstnanci z 
Gmundenu od listopadu 
každý víkend pomáhat při 
montáži protipožárních kazet 
v Prachaticích. 
Vzájemná pomoc je silnou 
stránkou společnosti Fural 
Metalit Dipling Bohemia. 
Doháníme > 2 týdny, navíc se 
můžeme hodně naučit.

4. čtvrtletí

Za francouzsky mluvící Švýcarsko jsou nyní 
zodpovědné tyto osoby ←
Za technické zpracování objednávek:
Reinout Van Wassenhove
29 let, inženýr, 4 roky v technice
takokov a akustické podhledy
ca. 50 projektů v západním CH,
ca. 200 projektů pro Fural/Metalit  

→
 Za nabídky:

Perrine Rapp
25 let, inženýr

rodilá mluvčí francouzština a němčina 
začátek v technice, protipožární systémy  

přechod do kalkulací 04-2021

→
Zkouška závěsného systému z 

tahokovu - 30 minut požární odol-
nosti (norma NBN 713.020)

K úspěšnému dokončení bylo 
zapotřebí 30 minut. Dosáhli jsme 53 

minut - velký úspěch. Montéři byli 
Stéphane Borgers, Reinout van 

Wassenhove a Jan De Clercq. 

Obrat 8 mil € v 2021 s
– Bernard Niessen, 
– Jan De Clercq, 
– Stephané Borgers, 
– Jan Otten (1/2 roku), 
– Todt Tobias (1/4 roku v roli neúnav- 
 ného zástupce Jana Ottena)

→
ASML Poortgebouw – HCKP - 

v roce 2021 bylo pro tento projekt 
dodáno přibližně 21 324 m2 kazet a 

přibližně 4 605 běžných metrů 
profilů  (€ 453.311)

Stam + De Koning Bouw bv 

Bezoekadres 

Dillenburgstraat 25 A 
Bedrijfsnummer 7871 

5652 AM Eindhoven 

Correspondentieadres 

Postbus 7050 

5605 JB Eindhoven 

Telefoon 

+31 (0) 40 250 43 00 

Internet 

www.stamendekoning.nl 

 

 

Stam + De Koning Vastgoed en Bouw is een 
 handelsnaam van Stam + De Koning Bouw bv 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 augustus 2020 
 
ASML gebouw 3 is het nieuw te bouwen poortgebouw bij het hoofdkantoor. Dit gebouw past bij 
de duurzame toekomstambitie van ASML, het gebouwontwerp is vooruitstrevend waarbij 
duurzaamheid een centrale rol speelt. Het gaat om een duurzame nieuwbouw waarmee een 
prettige en gezonde werkomgeving geboden wordt voor nu en in de toekomst. Het 
gebouwontwerp, van maar liefst 32.000 M2, heeft een BREEAM Excellent en WELL GOLD 
duurzaamheidsniveau. Hierbij draait het niet alleen om energiebesparing maar ook om het 
creëren van een optimale gezondheid in het pand. 
 
 
  

Tým Benelux/Francie - pozoruhodné události
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→
Šroubovací robot „Harald“ 

neúnavně v akci,  
dvě směny týdně 

→
1. místo:

Dva přívěsy 
1x z přívěsu přímo do výroby a po 
dokončení zpět přímo do přívěsu 

             1x sklad lisovaných dílů

←
2 . místo:
regály na vnější stěně 

→
 3. místo:

venkovní sklad
vyskladnění hotového zboží 

převoz do firmy Holkovic
v současné době 2-3 návěsy u firmy 

Holkovic

    Pobočka Fural Bohemia - pozoruhodné události

←
Radim Meindl
postup roku v CZ
předák - ochotný a dychtivý pracovat

→
 Radek Hudec

přestavba kanceláří CZ - vedení přestavby 
pečlivý a dobrý stavbyvedoucí

→
Milan Zajíček
Lukáš Halás
Filip Trojan

Jiří Hucek
zleva doprava

Jan Štádler
Viktor Kutscher

David Polák
chybí na fotografiích 

Noví zaměstnanci v CZ - 
posila - 

dvě směny 
z <50.000 m2 na >70.000 m2

←
Nepříznivá dlažba 
Neuvěřitelné, co Bob / logistika zvládá v 
nejnepříznivějších podmínkách

→
Petr Miesbauer

elektrikář 
modernizuje šroubovací stanici

Pobočka Fural Bohemia - pozoruhodné události
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Metalit Büron - pozoruhodné události

←
Tým pro práškové lakování 
dvousměnný provoz
Omar, Debesay, Maurillio, Peter, 
Deborah, (Jovan)

→
 Emil Zivanovic 

velmi dobrá práce v plánování 
výroby ve velmi krátkém čase

← 
Pac-Man
otáčecí stroj

→
Ohyb dvou baffelů zároveň  

jedna osoba s dvojnásobnou 
produktivitou

→
Nová osmóza & nový hořák 

pro spolehlivou a dobrou kvalitu 
povrchové úpravy

Metalit Büron - pozoruhodné události

Tetris im Pulvereingang 
 

←
Tetris v práškové lakovně

→
CH – nejnáročnější projekty a 

nejnáročnější technika 
přechod 3D-CAD z 

Solid Edge na Inventor

→
Národní den 

 Všichni žáci 5. a 6. tříd 
musí každý rok strávit jeden 

den ve firmě. Letos Metalit 
navštívilo 8 dětí.

→
Vyznamenání zaměstnanců
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←
Míchadlo pro povrchovou 
úpravu
Neustálé míchání je lepší pro 
kvalitu         

→
 Odsávání během svařování

Svařovací robot s vlastním 
odsávacím systémem, odsávací 

stůl pro čištění tahokovu

←
Zahradní domek
Na pivo po pracovní době

→
Sklad-Shuttle 

Obrovský nárůst prostoru ve 
skladu

Dipling Hungen - pozoruhodné události

←
10 nových zaměstnanců v 2021
Mikele Atsbu (balení),
Mehdi Murtezai (svařování), 
Alex Groß (ohyb Salvagnini),
Kai Leininger (údržba),
Jonas Dihl (ohyb Föttomat) 
Julia Marterer-Stingl (marketing/
backoffice), 
Miriam Kleeberg-Hübner (back-
office), 
Stefan Benert (logistika)                                            

→
 Likvidace„Richter-Presse“  

8,5 t, >40 let v provozu,  první 
perforační linka na stropní 

kazety

↑
Hans-Jörg Bensch

40 let v Diplingu

←
Hungen - ... budeme 
nejmezinárodnější společností v 
Evropě 
Jsme multikulturní... 
- Mikele z Eritrei
- Waldek z Polska
- Denis Müller z Ukrajiny
- Dimitri Weber z Ruska
- Said z Turecka
- Alex Rot z Kazachstánu
- Mehdi z Afghánistánu
- Hans Bensch (50 % z Polska)
- Mujib z Afghánistánu
- Nuri z Íránu 
- Karl-Heinz z Bavorska

Dipling Hungen - pozoruhodné události

→
Pulled Pork Burger

od Karla Heinze
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AT, DE, CZ, CH: rozvíjet – dělat kariéru – postupovat AT, DE, CZ, CH: rozvíjet – dělat kariéru – postupovat

←
Avni Kuleta
špičkový manažer, 24 hodin a 
více každý den 

←
Jan De Clercq
jeden tým / jedna osoba dělá 
200.000 m2 − neuvěřitelné

→
Serdar Zedan 

z dělníka na operátora strojů

→
Sead Sehovic

špičkový výkon v lakovně → 
Output >135 m2/h  - průměr

→
Pilař Vlastimil

skvělý a rozvážný šéf v CZ, 
naprosto uznávaný

←
Melanie Weber
od mzdové účetní až po šéfku

Vedran Gajic 
Rolf Grob
vždy v práci – vždy mají řešení 

→
Lisa Amering

v marketing Flow – 
dělání místo mluvení

←
Almir Camdzija
kvalita, kvalita, kvalita: ve 
všech pobočkách

←
Max Huemer
montážní mistr, zkušební 
mistr a pracovník technické 
kanceláře - důležité nové 
oddělení 

→
 Marco Makivic

z učně konstruktér

←
Christoph Rakeseder
vedoucí skladu v Gmundenu

→
Dennis Brands

doprava, interní logistika a 
klíčový uživatel OBX

→
Marcin Bojdol

mistr tahokovu a chytrý 
manažer pobočky

→
Mathias Haubfleisch

vášeň pro maximální kvalitu 
& výkon“

←
Silvia Iglesias Fidalgo  
přísná a chytrá šéfka lakovny
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„rádio Gmunden“ – mnoho témat, 
     mnoho řečníků - úspěšný rok

- Čt 21.01. baffely č. 1 Gmunden / Martin Richter
 Čt 21.02. baffely č. 2 Metalit / stav CH, Martin  
 Zimmermann
- 28.01. nový OP seznam, Elisabeth Stehrer
- 28.01. prezentace projektu Stream, Dirk Freytag
- 04.02. baffely – prezentace akustických výsledků, Martin  
 Richter
- 11.02. zlepšení / přání z výroby, Avni Kuleta
- 18.02. sjednocení systému, Dirk Freytag
- 18.02. baffel – představení projektu P-Red 3,5 Mio €,  
 Martin Zimmermann
- Do 25.02. prodej HB: přání pro techniky
- Do 04.03. tým CH představení „C20“ pro ostrůvky, Martin  
 Bieri
- Čt 11.03. Benelux (velké projekty, řešení, 5 témat…)
- Čt 18.03. CAS správné používání, Tobias Todt
- Čt 25.03. tým Benelux místo tým CH
- Čt 08.04. protipožární ochrana
- Čt 15.04. tým jih, Herbert Brunnmeier a Max Huemer
- Čt 22.04. tahokov: povrchová úprava Parzifal, FD s BM
- Čt 06.05. technika Francie, Reinout Rolex-Betreuer
- St 12.05. a 15.05 tým Benelux, Bernard Niessen
- Čt 20.05. technika: baffel, Erwin Galliker
- Čt 27.05. perforace, neperforované okraje, JDC 
- St 02.06. prodej (hitlisten, objednávky, zákaznické   
 návštěvy)
- Čt 10.06. technika, Niklas Schmid, systém pro   
 zemětřesení
- Čt 17.06. prodej
- Čt 24.06. technika, Reinout (Francie, Rolex, …)
- Čt 01.07. prodej hitlisten, objednávky
- Čt 08.07. technika, koroze ve vnitřních prostorech, HUM
- Čt 15.07. prodej, antikorozní ochrana, renovace olympijs 
 kého stadionu, Jens Heydenreich
- Čt 22.07. technika, správné pracování s reklamacemi 
 Christian Demmelhuber 
- Čt 29.07 prodej, hitliste, potvrzení objednávky atd.
 35 učňů suché výstavby v Gmundenu
- Čt 05.08 technika, baffely, Galliker Erwin

Každý týden ve čtvrtek v 8.00 hodin se v Gmundenu koná 
Einteilung. Opakující se témata jsou "Speciální kontrola 
kvality", "Týdenní kontrola kvality skrz...", "Krátkodobé 
projekty do 14 dnů" nebo aktuální body. Dříve 20 osob v 
omezeném prostoru zasedací místnosti, nyní až 45 osob 
online. V roce 2021 se navíc každý týden střídavě koná 
školení prodejního oddělení a oddělení techniky. Pos-
loucháme "rádio Gmunden" a stojí to za to: 
 

- Čt 12.08 prodej, Dirk Freytag
- Čt 19.08 technika, Miriam Dinstinger
- Čt 26.08 prodej, Markus Stocker
- Čt 02.09 technika Sylvia Herkert
- Gregor Paprota, Srdjan Jarakovic
- Čt 16.09 Rene Weiß / projekty v Rakousku – zkušenosti v  
 oblasti chladicích podhledů
- Čt 23.09 technika/prodej možnosti tahokovu/ 
 FD nebo BM 
- Čt 30.09 Tobias Todt / velké projekty CH
- Čt 07.10 Mathias Mayer / zpracování reklamací, svítidla
- Čt 14.10 prodej / technika udržitelnost u kovových podhledů,  
 Martin Richter
- Čt 21.10 technika Sylvia Herkert /
- Čt 21.10 technik svítidla RZB jako možný nový dodavatel
- Čt 21.10 představení nového CNC programu, FS
- Čt 28.10 prodej: Web-Shop, Martin 
- Čt 04.11 prodej: hitlisten, nové objednávky, cena oceli  
 jak kalkulujeme...
- Čt 11.11. technika: pojistné události, 2x ve Furalu, 2x v  
 Diplingu
- Čt 18.11 prodej: veletrh Feuertrutz – nejčastější dotazy/ 
 Max Huemer
- Čt 18.11 prodej: CAS – projekty?
- Čt 25.11 technika/prodej: zkušenosti z protipožárních   
 zkoušek / HF

Hodně pití - voda v AT, DE a CH

Vezměte si a pijte. Důležité je 
hodně vody. Ve společnosti 
Fural Metalit Dipling je "káva" 
v kanceláři zdarma a "voda" 
je zdarma pro zaměstnance 
ve výrobě.

Zaměstnanci společnosti 
Fural vypijí 4.225 litrů vody za 3 
měsíce.
Ve společnosti Metalit se za 
čtyři měsíce vypije 3 260 litrů.
Dipling potřebuje 3.960 litrů 
vody za 3 měsíce.
CELKEM > 10.000 litrů 4 
měsíce

2021 2021
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Cechovní mistr Martin Zimmermann

Jmenování cechmistrem v 
Neuenkirchenu je pro mě 
velkou ctí. Každý oprávněný 
volič má pouze jeden hlas, 
který může dát zcela 
svobodně a anonymě.
Gratulujeme Martinovi k to-
muto velkému ocenění jeho 
osoby.
Jeho motto je odvozeno od 
Jamese Bonda "...ráno 
přichází vždy příliš brzy...".
Po volbě byli prvními gratu-
lanty Erwin Galliker a Mar-
kus Stocker.

→
Od této chvíle RAL 9010 A RAL 9016 
skladem
čtvercové kazety RAL 9010 SY15 
(H=30) perforace Rg 0,7 - 1,5 % Rg 
1,5 - 22 %, Rg 2,5 - 16% a hladké 
čtvercové kazety RAL 9016 SY15 
(H=30) perforace Rg 0,7 - 1,5 %, Rg 
1,5 - 22 % a hladké 
400 mm x 1750, 2000, 2250, 2500, 
2750, 3000 mm
čtvercové kazety RAL 9010 a 9016 
KQK 625 x 625/05 s Rg 0,7 - 1,5 %, Rg 
1,5 - 22 %, Rg 2,5 - 16% a hladké
čtvercové kazety KQK 625x625/05 s 
Rg 0,7 - 1,5 %, Rg 1,5 - 22 %,  
Rg 2,5 - 16% a hladké

→
shop.metalit.ch – NOVÝ Webshop 
Metalit od 01.12.2021
Proces objednávání je zcela nezá-
vislý na Metalitu. V internetovém 
obchodě je přehled o skladových 
zásobách, dostupném množství. 
Dodací termín tři až pět dní. Jedno-
duché zpracování: partnerské 
společnosti jsou zaregistrovány a 
jejich zaměstnanci obdrží heslo 
e-mailem.
Jsme rádi za toto zkrácení obchod-
ního procesu.

Webshop Metalit −  
Mistr Martin Zimmermann

2021 2021
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Žádná krize materiálu u Furalu - 
DĚKUJEME dodavatelům 

Společnost Fural dodává 
každý týden do více než 10 
nemocnic kovové podhledy. 
Zařadili jsme se mezi 
systémově významné. Doda-
vatelé oceli z Itálie mohli díky 
společnosti Fural pokračovat 
ve výrobě a dodávkách.

2021...

Vánoční večírek ve 
společnosti Metalit se konal 
v rámci zvláštního ochran-
ného konceptu. Pracovití 
zaměstnanci byli rozmazlo-
váni lahodným tříchodovým 
menu, koktejly namíchanými 
Jaroslavem Šulcem a spor-
tovní zábavou od STV Büron. 

Vánoce u Metalitu

Tři fungující dodavatelé oceli – DĚKUJEME

Náš nákupní tým - vždy kreativní řešení
Naše uklízečka Lucija uklízí, peče cukroví a je 
klíčovou pracovnicí.

Pan & paní Brünsch - dodavatelé tahokovu

I během materiální krize zůstává stejná  
dodací lhůta (vždy 6 týdnů)

07.12.2021
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Zaměstnanci Fural Metalit Dipling -  
náš faktor úspěchu

Zaměstnanci Fural Metalit Dipling -  
náš faktor úspěchu
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Zaměstnanci Fural Metalit Dipling -  
náš faktor úspěchu

Zaměstnanci Fural Metalit Dipling -  
náš faktor úspěchu
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Zaměstnanci Fural Metalit Dipling -  
náš faktor úspěchu

Zaměstnanci Fural Metalit Dipling -  
náš faktor úspěchu
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Síla učňů – kariérní síla Kick Off v AT, CH a CZ
naše silné stránky 2021

PRODEJ AT
- Silní a uznávaní lidé v týmu + dobří následovníci
- Flexibilita výroby a technika
- Top-marketing - top prezentace firmy – top chladicí  
 systémy
- Chladicí podhledy pro širší umístění, Fural je zajímavější  
 pro partnery
- Profesionální zákaznický servis od začátku do konce 
- CAS se stal standardním programem; můžete najít 
 vše, co potřebujete 
- Cena často není rozhodujícím faktorem 

VÝROBA ČESKO
- Flexibilita zaměstnanců (2 směny, práce v sobotu ..) 
- Dlouholetí zaměstnanci, silný tým v CZ, jádro týmu v CZ je  
 špičkové - kancelář, výroba a sklad
- Vysoké standardy kvality - málo stížností - Fural odvádí  
 dobrou práci 
- Flexibilní také prostřednictvím transportů s Holkovicem 
- Dobrá spolupráce Gm s CZ - jsme jedna firma 
- Roboti (vysoká rychlost) 
- Efektivita, vysoká produktivita, kvalita a vysoká rychlost 
- Obrovský růst zvládnut - top, respekt 

VÝROBA GMUNDEN
- Fural je lídrem v kvalitě a termínech  
- Flexibilní zaměstnanci: logistika, výroba  
 nebo nákup - so, ne přesčasy
- Vedení výroby (WW,Avni,Christian) zde se dělá nemožné  
 možným
- Kvalita se stala z 90 % samozřejmostí. KAŽDÝ věnuje  
 pozornost kvalitě 
- Kontrola kvality každý den (1 hod.), Q 4.0 a 8-D  
 report. 
- “My“ pocit, myslíme jako jedna firma - pocitově >90% žije   
 Furalem, vše pro rodinu Fural
- Dobrá pracovní atmosféra - pozdrav, přátelský přístup,  
 vstřícnost

TÝM BENELUX
- Hodně kompetencí a dobrých lidí - časem hodně silnější 
- Všestrannost produktů (oceňovaná na trhu), krásné 
 řešení, např. tahokov
- Vícejazyčnost, také webové stránky jsou dobré 
- Jsme konkurenceschopní 
- Fural Metalit Dipling má výrobu v EU, vs. 
 SAS v Anglii

TECHNICKÁ PODPORA
- Vysoká sociální kompetence FD, HB a HM 
- Odlečení prodeji/HB – čas pro důležité úkoly 
- Dobré zaškolení  - tým plný zkušeností a znalosti, je třeba  
 to předávat dále 
- Dostupnost v „kanceláři“ - lepší pro projektanty
- HB je vůdčí osobností, z jeho způsobu práce se lze učit  
 příklad pro oddělení technické podpory 

TECHNIKA METALIT
- Kompetence: dlouholetí zaměstnanci, mnoho zkušeností,  
 všichni mohou kreslit 3D
- Flexibilita - možnost krátkodobých objednávek - společně 
 silnější 
- Silná skupina: společně mnohem silnější: technika, 
 testy, produkty 
- Ochota k výkonu + nadšení pro společnost + týmoví hráči 
- „Technik Fural“ nebo konstruktér Metalit – technika  
 je zajímavá… + ulehčuje prodeji
-  Velmi dobrá pracovní atmosféra (práce je zábava),   
 špičkový týmový duch; každý pomáhá každému
- Blízkost do výroby → důležité při speciálních projektech a  
 vývoji 
- Od nejistého ke standardnímu: každý zaměstnanec se  
 vyvíjel 
- Předstih před konkurencí (znalosti a výběr produktů,  
 nejlepší technika na trhu)
 

Laura Soder / adm. pracovnice Deniz Caliskan / učeň Faris Sayed / technik
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AT
CH 
DE
CZ

AT
CH
DE
BE
PL 
CZ

Prodejní pobočky

Výroba
Gmunden 
Büron
Frankfurt Hungen
Prachatice

Pobočky technických kanceláří
Gmunden
Büron
Frankfurt Hungen
Wommelgem
Mikołów 
Prachatice 

Fural 
Systeme in Metall GmbH
Cumberlandstraße 62
4810 Gmunden
Rakousko
+43 7612 74 851 0
fural@fural.at
fural.com

Fural 
Systeme in Metall GmbH Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Krakowska 25
43-190 Mikołów
Polsko
+48 32 797 70 64
polska@fural.com
fural.com

Fural 
Systeme in Metall GmbH
Büro BeNeLux
Corluytstraat 5 GLV
2160 Wommelgem
Belgie
+32 3 808 53 20
benelux-france@fural.com
fural.com

Fural 
Bohemia s.r.o.
Průmyslová II / 985
383 01 Prachatice
Česká republika 
+420 388 302 640
info@fural.cz
fural.com

T
E
W

T
E
W

T 
E
W

T 
E
W

T 
E
W

T 
E
W

Metalit 
AG 
Murmattenstrasse 7
6233 Büron
Švýcarsko
+41 41 925 60 22
metalit@metalit.ch
metalit.ch

Dipling 
Werk GmbH
Königsberger Straße 21
35410 Frankfurt Hungen 
Německo
+49 6402 52 58 0
dipling@dipling.de
dipling.de


