VAŠE INVESTICE
DLUHOPIS MBB TECHNIK spol. s r. o.

FIXNÍ KUPON: 7,20 % p.a.
ISIN CZ0003521262
Měna: CZK
Datum emise: 1. 3. 2019
Emisní lhůta končí dne: 31. 5. 2019

SPLATNOST: 2 rok
Datum splatnosti: 1. 3. 2021
Jmenovitá hodnota: 1,- CZK (slovy jedna koruna česká)
Forma dluhopisu: cenný papír na jméno
Podoba dluhopisu: listinný cenný papír

KONTAKTNÍ INFORMACE:

MBB TECHNIK spol. s r. o.
ul. 5. května 534, 440 01 Dobroměřice
Tel.: +420 415 679 995
Fax: +420 415 679 996
E-mail: info@mbbtechnik.cz
Registrace vedena u Krajského soudu v Ústí nad Labem
v oddělení C vložce 7553
www.mbbtechnik.cz

PROJEKT MBB TECHNIK
Rodinná společnost nabízí od roku 1994 ve své nástrojařské výrobní
kapacitě konstrukci a výrobu postupových nástrojů (lisovacích,
ohýbacích, tvářecích), vstřikovacích forem na zpracování plastů
a menší ale přesných strojních dílů „nástrojů“. Naše výrobní kapacita
je postavená na CNC frézování a soustružení, elektroerozivním
obrábění a na velice přesné nástrojářské dílně, která se může
v dnešní době opírat o dvacetileté odborné a praktické
zkušenosti se sestavováním velice složitých postupových nástrojů.
Naše společnost nabízí komplexní řešení požadavků zákazníka od zadání
zakázky, konstrukci až po odzkoušení funkčnosti a s tím spojené
nalezení nejlepšího řešení. Pracujeme s nejmodernějšími výrobními
technologiemi tak aby byli maximálně uspokojeny potřeby zákazníků.
Zaměřuje se hlavně na:
• Výrobu postupových lisovacích, tvářecích, ohýbacích nástrojů,
jejich údržba a renovace.
• Výrobu vstřikovacích forem na výrobu z plastů, jejich údržba
a renovace.
• Kompletní elektroerozivní obrábění – tváření a hloubení.
• Nástrojařskou výrobu přesných strojních dílů: frézování,
soustružení, broušení.
• Měření vyrobených součástí na 3D CNC měřicím přístrojem.
• Zajištění konstrukce postupovích nástrojů a vstřikovacích forem.

Portfolio současných největších zákazníků:
Škoda Auto, Norma, Knauf, SWAH, WITTE Nejdek, Olbrich – CZ,
SWA, Pajr, KOVONA
Naše společnost ukončila první etapu modernizace výrobních prostor
a výrobních technologií:
• Výroba byla přemístěma do nových prostor o rozloze 2 634 m2, které
poskytují dostatek místa pro budoucí růst a rozšiřování výrobních kapacit.
• Společnost si pořídila nové a technologicky lepší 5-osé CNC frézovací
centrum a nový CNC soustruh, které zvýší výrobní kapacitu
a zproduktivní výrobní procesy.
• Společnost zavedla nové systémy řízení vnitřních procesů, které
dopomohly k zamezení výroby nekvalitních produktů.

Společnost MBB Technik spol. s r. o. začíná druhou etapu modernizace
výrobních prostor a výrobních technologií:
• Společnost bude investovat do rozšíření a kompletace výrobních
kapacit v nových prostorách.
• Společnost bude dále investovat do nových inovačních programů
doplňujících hlavní výrobní program.
• Společnost bude investovat do zlepšování výrobních procesů
k dosažení větší produktivity práce a udržení vysoké kvality výroby.

