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ideal-line a Aabo spojily své síly v březnu 2018.
Nová společnost AABO-IDEAL (obr. 1 až 3) se díky
této fúzi stala jedním z největších evropských výrobců a dodavatelů technologií pro povrchové
úpravy a nabízí tak nyní širší škálu výrobků, aniž by
ztratila svůj flexibilní přístup orientovaný na potřeby zákazníka.
Společná touha po posílení organizace, jejím růstu a větším podílu na globálním trhu, přivedla dohromady dvě CEO společnosti ideal-line a E. Aabo
Andersen, ležících na dánském ostrově Fyn. Cílem
nově vytvořené společnosti je prostřednictvím silnější struktury pokračovat v budování dobrých výsledků, kterých obě společnosti dosahovaly v minulosti a zároveň zajistit lepší přístup k zákazníkům po
celém světě.
„Sytémy pro lakování jsou v naší krvi“
„Oba dva jsme vyrostli v rodinných firmách vyrábějících lakovací linky, systémy pro lakování jsou
proto v naší krvi“, vysvětlují střídavě partneři Gunnar Lassen a Claus Aabo Andersen. „Jsme oba při-

praveni na vytváření nových technologií a postupů
a naším cílem je v první řadě vždy pochopit potřeby
našich zákazníků. Jelikož dodáváme zařízení do průmyslových společností napříč mnoha sektory, vždy
je třeba navrhnout optimální řešení pro konkrétní
výrobní závod. Spojení našich společností rozšířilo
naše portfolio i zákaznickou základnu. Zabýváme se
prodejem, inženýringem i výrobou, abychom mohli
své služby poskytovat ve všech odvětvích od nově
začínajících společností až po globální dodavatele
na úrovni TIER 1“.
Prodej, inženýring a výroba jako jeden celek,
ale na více místech
Mít prodej, inženýring, výrobu a realizaci projektů na více místech, ale jednající jako jeden celek, je
předností AABO-IDEAL. Jedinečnou vlastností společnosti je vysoká úroveň flexibility a mimořádně
dobrá spolupráce mezi jednotlivými odděleními
tak, aby nic nebylo ponecháno náhodě.
„Neustálá optimalizace stávajících řešení a výroba
lakovacích linek na klíč vyžadují těsnou spolupráci
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mezi všemi zainteresovanými stranami tak, aby
mohly být myšlenky zákazníků převedeny na reálná řešení. Důležité je udržet vysokou kvalitu našich
produktů a krátké dodací lhůty zároveň, což je jednou z našich konkurenčních výhod“, doplňují Gunnar Lassen a Claus Aabo Andersen.
Zákazníci získávají veškeré výhody
Obě firmy během své historie vyvinuly široké
spektrum odborných specializovaných zařízení
pro lakování – některé na specifické požadavky
zákazníků, některé jako standardizované moduly.
Veškeré použité klíčové komponenty jsou optimalizovány pro dosažení nejvyšší možné funkčnosti
procesů.

Díky 50 letům optimalizace všech procesů do
nejmenšího detailu jsou linky známé díky své
vysoké spolehlivosti, nízkým výrobním nákladům a rychlému termínu dodání. Rovněž široká
síť subdodavatelů zvyšuje naši kapacitu kdykoliv, kdy je vysoká poptávka. To vše umožňuje,
aby společnost byla vysoce konkurenceschopná
nejen co se týče dodací doby, ale i efektivity nákladů.
Česká kancelář a specializované centrum pro
elektroforetické lakování
„Abychom byli našim zákazníkům blíže“, pokračují oba společníci, „disponujeme sítí obchodních
zástupců po celém světě. Nyní jsme zastoupeni
v téměř 30 zemích a „naše linky jsme dodali do více
než 100 zemí. Většinou pracujeme prostřednictvím
agentů, ale v České republice, Mexiku a Polsku
máme své vlastní kanceláře. Česká republika má
v Evropě centrální polohu. Naše pobočka zde je
proto strategicky vybrána pro pokrytí středoevropského trhu a není zodpovědná pouze za prodej, ale
i za projektování našich lakoven a servis.“
O AABO-IDEAL…
AABO-IDEAL je jeden z předních výrobců a dodavatelů lakovacích linek v Evropě. S více než 70 lety
zkušeností naše společnost disponuje vysokým
stupněm know-how v oblasti dodávek zařízení pro
povrchové úpravy po celém světě. Snaží se jednat
vždy profesionálně a vytvářet hodnotné projekty
pro zákazníky.
Ve výrobních zařízeních v Dánsku se vyrábí zhruba 100 linek ročně. Prodejní kanceláře AABO-IDEAL
se nachází v Dánsku, České republice, Polsku, Mexiku a obchodní zástupci dále v 29 zemích po celém
světě (kontakt na 2. str. obálky časopisu).

Obr. 3

6

