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Historie
Na počátku existence společnosti PARZLICH s.r.o. byl start-upový
projekt inovativní výrobní firmy, který byl zrealizován díky podpoře
a investicím našeho business angela - holdingu NWT a.s.
Společně jsme díky tvrdé práci, odhodlání, nadšení a systematickému projektovému přístupu z této malé start-upové firmy vybudovali fungující střední podnik s dynamicky rostoucími příjmy a 35
zaměstnanci.

Hodnota díky inovacím
Heslem společnosti Parzlich je Value through innovation, neboli
hodnota díky inovacím. Tato myšlenka je naší nosnou ideou - na
inovacích jsme vznikli, díky inovacím jsme prošli přerodem z malé
start-upové firmy do dnešní velikosti, a sázíme na to, že inovace
budou také motorem našeho dalšího růstu.

Původně start-upový projekt
nyní exportuje výrobky do
celého světa

Založení společnosti Parzlich se datuje k roku 2011 a samotná první
produkce pro zákazníky pak k dubnu 2012. Hned od začátku fungování firmy byl zaveden a certifikován systém řízení jakosti podle ISO
9001.
Naším prvním výrobním projektem byly produkty určené pro automobilový průmysl, které dnes již fungují v samostatných kategoriích
- bowdenové výstelky a pneumatické trubky.
Významným milníkem pak pro nás byl zejména rok 2013, kdy jsme
vstoupili na nově se rodící trh s materiály pro 3D tisk. V počátcích
jsme byli pouze OEM dodavatelem, ale netrvalo dlouho a v roce
2014 jsme uvedli svou vlastní obchodní značku – Fillamentum, která
je dnes již jako globální brand zařazena do světové TOP 10 tohoto
silně konkurenčního oboru.
Od roku 2013 jsme otevřeli projekt v oblasti Packaging sektoru,
kde jsme dodavatelem a vývojovým partnerem pro významného
globálního hráče v oboru nápojových obalů.

Současné sídlo firmy v Hulíně

Nedílnou součástí našeho vývoje jsou bezesporu investice. Od
samého začátku jsme si plně uvědomovali především důležitost
soustavného růstu výrobní kapacity.
Z toho důvodu jsme v souladu s přijatým investičním plánem
postupně zvyšovali výrobní kapacitu a linky navíc vybavovali špičkovým příslušenstvím, abychom mohli také disponovat výbornou
versatilitou nabízených produktů.
Na začátku roku 2015 jsme opustili první pronajaté prostory a přestěhovali se do nově zrekonstruovaných výrobních prostor, které jsou
vlastnictvím holdingu.
Jelikož neustále pokračuje nejen růst společnosti, ale také růst
našich prodejů ve všech oborech, kde působíme, rozhodli jsme se
v horizontu 2-3 let investovat do dalšího rozšíření výrobních prostor
v České republice. Mimo to zvažujeme také otevření výrobního
závodu v USA - místě našeho nejdůležitějšího trhu pro 3D tiskové
materiály.

Josef Doleček,
ředitel společnosti
Parzlich s.r..o.
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Trh

Lidé

Působíme převážně v oblasti
automotive, medical a 3D
tiskových materiálů

Pro bezchybné fungování
firmy disponujeme vysoce
kvalifikovaným kolektivem

Aktuálně působíme těchto oblastech:

Vysoce kvalifikovaný a trénovaný kolektiv je základem pro bezchybné
fungování firmy, zvláště pokud je firma založena na inovacích a high-tech výrobcích.

•
•
•
•
•

Bowdenové výstelky (automotive)
Pneumatické trubky (automotiva a automation)
Packaging
Medical
3D tiskové materiály

Diverzifikace výrobní činnosti za současného využívání znalostních,
technologických a materiálových synergií se nám velmi výrazně
osvědčila jako business model a zároveň jako pojistka proti možným
sektorovým problémům. Proto si i do budoucna chceme model
udržet a tyto projektové skupiny podporovat v jejich růstu.
Z geografického hlediska jsou všechny projekty s výjimkou Materiálů pro 3D tisk realizovány v regionu CEE a mají B2B charakter. Projekt
Materiály pro 3D tisk je B2C a je od počátku zamýšlený a budovaný
jako globální.
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Podíl vysokoškoláků činí
22 % z počtu zaměstnanců
firmy. Další vývojové experty
zaměstnáváme také externě.

Proto zaměstnáváme vysokoškolsky vzdělané lidi, kteří patří ke špičce
v oboru - podíl vysokoškoláků činí 22 % z počtu zaměstnanců firmy.
Mimoto zaměstnáváme další vývojové experty externě.
Naši spolupracovníci mají praxi v aplikovaném výzkumu v oboru
materiálů a patříme také mezi uznávané experty v oboru 3D tisku, se
kterým vystupujeme i na mnoha odborných konferencích.
Pro udržení a zlepšovaní znalostního kapitálu se účastníme řady
odborných školení, konferencí a seminářů, které jsou otevřeny všem
zaměstnancům bez omezení. Staráme se také o pravidelný odborný
růst našich kolegů a těší nás, že také oni mají zájem o další vzdělávání.
Jelikož jsme firmou s globální působností, chceme, aby i naši zaměstnanci naše pole působnosti důkladně poznali, proto pravidelně
vysíláme kolegy na zkušenou do světa – a to jak na akce, kterých se
sami účastníme, tak na samostatné cesty na veletrhy a konference.
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Technologie

Ročně vyprodukujeme
okolo 75 MWh zelené
elektrické energie

Špičkové vybavení spolu
s maximální ohleduplností
k životnímu prostředí

Výzkum a vývoj

Spolupracujeme také
s vývojovými centry
nadnárodních společností

Nejnovější trendy nejen sledujeme,
ale také určujeme.

Již na samém začátku jsme vsadili na kvalitní strojní a dílenské vybavení. V současné době disponujeme celkem 5 extruzními linkami
s vysokou mírou automatizace, které jsou vybavené špičkovými
měřícími zařízeními s následnou vizualizací.

Při naší činnosti se snažíme o maximální ohleduplnost k životnímu
prostředí. Naše prostory jsou osazeny fotovoltaickými panely, díky
čemuž můžeme ročně vyprodukovat okolo 75 MWh zelené elektrické energie.

Linky jsou postupně vybavovány také senzory pro sběr provozních
dat pro připravované průmyslové IOT s využitím pro prediktivní
údržbu a optimalizaci výrobního procesu.

Významné procento naší produkce tvoří bioplasty přírodního původu, které se dají po skončení životního cyklu výrobku jednoduše
rozložit.

Snažíme se nejnovější trendy nejen sledovat, ale i určovat, proto
je soustavný výzkum a vývoj pro udržení tempa našich inovací
nepostradatelný.
Spolupracujeme s předními technickými univerzitami v Evropě
a vysokou bilaterální spolupráci máme také s vývojovými centry
nadnárodních společností, jako jsou Škoda Auto, Robert Bosch, Continental Automotive, nebo institucemi, jako je například Evropská
vesmírná agentura.
Rozvojový program společnosti Parzlich uvažuje ve 3 letém horizontu s následujícími projekty:
2018
•
Pořízení 6. extruzní linky včetně příslušenství
•
Instalace průmyslového IOT do výroby a sběr a vyhodnocování
technologických dat
•
Zavedení systémů a pravidel lehké výroby (lean production)
•
Zavedení systému TS 16949 pro automobilový průmysl
•
Založení dceřiné společnosti v USA a příprava projektu výroby
2019
•
Pořízení 7. a 8. extruzní linky
•
Pořízení kompaundační linky
•
Realizace projektu výstavby nové produkční haly v Hulíně.
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Kontaktujte nás:
info@parzlich.cz
+420 602 730 474
www.parzlich.cz
PARZLICH s.r.o., nám. Míru 1217, 768 24 Hulín
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