
VÝROBA

VÝROBNÍ SYSTÉM TROX

NEJVYŠŠÍ VÝROBNÍ KVALITA POMOCÍ NEJMODERNĚJŠÍCH TECHNOLOGIÍ.

VYSOKÁ KVALITA VÝROBKŮ JE VÝSLEDKEM VYSOKÉ KVALITY VÝROBY.
VYSOKÁ ÚROVEŇ KVALITY, JAKOU ZAJIŠŤUJEME VE VÝVOJI, ZAJIŠŤUJEME TAKÉ VE
VÝROBĚ. MODERNÍ VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ A KVALIFIKOVANÍ A SCHOPNÍ ZAMĚSTNANCI
ZARUČUJÍ VYNIKAJÍCÍ VÝROBNÍ KVALITU A KRÁTKÉ DODACÍ LHŮTY, A TO PO CELÉM
SVĚTĚ NEZÁVISLE NA KONKRÉTNÍM VÝROBNÍM ZÁVODĚ.

Společnosti, které chtějí plnit požadavky zákazníků s ohledem na měřítka úspěchu, jako jsou náklady, kvality a
spolehlivost dodávek, musejí mít zavedený efektivní výrobní systém. Takový systém se skládá z prvků filozofie
KAIZEN, které jsou požadovány jako základ pro další optimalizaci a jako nástroje pro zlepšování, které se používají
nezávisle na situaci. Účelem výrobního systému TROX je pomáhat všem výrobním závodům skupiny TROX sjednotit
strukturu a organizaci tak, aby jádrem podnikové kultury bylo neustálé zlepšování. 

 

 

 

 

Výroba TROX se vyznačuje nejmodernějším a technicky nejvyspělejším výrobním zařízením. Naše strojní zařízení
vyhovuje nejvyšším nárokům na kvalitu, a to jak našim vlastním požadavkům, tak požadavkům našich zákazníků.

Umožňuje nám vyvíjet řešení, která vynikají vysokou kvalitou a zároveň jsou energeticky efektivní. Abychom dosáhli
našich vysokých cílů v oblasti kvality, úzce spolupracujeme s dodavateli na společném vývoji a konfiguraci
příslušného vybavení, které vyhovuje požadavkům na naše výrobky a požadavkům našich zákazníků.

Na zájmy našich zaměstnanců s ohledem na kvalifikaci, bezpečnost při práci, ergonomiku a snadnou údržbu dbáme
už od počáteční fáze plánování.
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