




Naše firma je členem skupiny MANN+HUMMEL – koncernu, který je světovým lídrem v oblasti 

technologie filtrace. Naše filtry se prodávají od roku 1982 a během této doby si získaly důvěru sto-

vek tisíců mechaniků. Nabízíme filtry pro osobní i nákladní auta a také filtry pro motory do různých 

typů strojů. Díky dynamickému rozvoji a vysoké kvalitě námi vyráběných filtrů jsme se stali firmou 

s globální působností – naše výrobky se prodávají ve více než 80 zemích světa.

PŘÍBĚH 
JEDINEČNÉ KVALITY
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Vyrábíme všechny druhy filtrů určených pro automobilový průmysl. Náš sortiment čítající více 

než 2700 typů filtrů pokrývá 97% evropského trhu automobilů a je neustále rozšiřován. V na-

šich závodech vyrábíme více než 90 milionů filtrů ročně, zaměstnáváme více než 2200 odbor-

níků. Každý námi vyrobený filtr splňuje provozní požadavky a nároky na odolnost stanovené 

výrobcem motoru nebo vozidla.

ŠIROKÁ NABÍDKA
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Přesnost našich výrobních procesů ověřují největší automobilové koncerny na světě. Pro 

ně vyrábíme filtry, které jsou montovány jako originální vybavení do automobilů mnoha 

známých značek. Dodáváme filtry pro první montáž do více než 100 vozidel nejvýznamněj-

ších výrobců aut, jako jsou např.: Mercedes-Benz, Volkswagen, Jaguar, Rolls-Royce, 

Aston Martin nebo Tesla. Působnost naší firmy na trhu originálního vybavení je nejlepším 

potvrzením kvality námi vyráběných filtrů.

DODAVATEL 
ORIGINÁLNÍHO 
VYBAVENÍ
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MODERNÍ 
VÝROBNÍ LINKY
Na kvalitě a spolehlivosti filtrů značky FILTRON se podílejí moderní výrobní linky a postupy. 

Naše výrobky vznikají v továrnách, které zavedly a stále používají systém řízení kvality podle 

normy ISO/TS 16949:2009. Na výrobních linkách vyrábíme podle stejných norem jak filtry 

montované ve výrobě do nových automobilů, tak filtry dodávané do prodejen a dílen. Přesnost 

našich výrobních procesů ověřují největší automobilové koncerny na světě a  nezávislé 

certifikační společnosti.







KVALITA PLNĚ 
POD KONTROLOU
Jsou vyvíjeny nové generace motorů, které používají nová technologická řešení. Proces neustálé 

inovace tak musí probíhat i v řešeních pro filtrace. Naši inženýři z oddělení výzkumu a vývoje 

nejen že neustále vylepšují námi nabízené filtry, ale také zavádějí nová technologická řešení, 

jako je například třístupňová separace vody v palivových filtrech. V letech 2013-2015 jsme do  

technologického a vědeckého rozvoje naší firmy investovali více než 4 miliony eur. V naší moder-

ní laboratoři používáme více než 60 zkušebních metod pro kontrolu kvality surovin, výrobních a 

montážních dílů a také pro ověřování absorpce a mechanické odolnosti filtrů. Provádíme detail-

ní zkoušky, které splňují požadavky mezinárodních norem.
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DOKONALÝ SERVIS
Našim obchodním partnerům nabízíme velmi výhodné podmínky spolupráce šité na míru 

jejich individuálních potřeb. Vysoce kvalitní výrobky, moderní logistické postupy, rozvinutá 

distribuční síť a komplexní podpora marketingu a prodeje nám již po mnoho let zajišťují spo-

lupráci s tisíci spokojených obchodních partnerů po celém světě. Všem našim zákazníkům 

nabízíme katalog výrobků vydávaný v mnoha jazycích jak v knižní verzi, tak v elektronické 

podobě na našich internetových stránkách či ve formě aplikace pro mobilní zařízení.

Naskenujte QR kód a stáhněte si mobilní aplikaci „FILTRON Catalogue“.







PROČ STOJÍ ZA 
TO NÁM DŮVĚŘOVAT?

Ucelený systém informací 
o výrobcích dostupný v něko-
lika desítkách jazykových ver-
zí (katalogy, návody k mon-
táži, reklamní materiály atp.)

Podpora marketingu 
a prodeje pro obchodní 
partnery

Globální působnost 
a důvěra stovek tisíců 
mechaniků

Vynikající poměr ceny 
a kvality výrobků

Kompletní nabídka všech 
druhů filtrů určených pro 
automobilový průmysl

Vysoká kvalita výroby filtrů, 
které důvěřují největší auto-
mobilové koncerny, pro něž 
vyrábíme filtry montované 
jako originální vybavení

15



MANN+HUMMEL FT Poland 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. 
ul. Wrocławska 145, 63-800 Gostyń, Poland
tel.: +48 65 572 89 00, fax: +48 65 572 89 22

CZ 05 17 63800 02 03 © MANN+HUMMEL FT POLAND

www.filtron.eu


