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PACKAGING. PERFORMANCE. YOU.

Nabízíme našim zákazníkům inovativní řešení a služby pro efektivní výrobu 

obalů. Vždy se soustředíme na maximální výkon, jak v oblasti výroby 

výsekových a termoformových nástrojů, tak v oblasti materiálů či služeb. 

V naší nabídce jsou i moderní digitální řešení.

Stanzformtechnik:   Výsekové nástroje pro obalový průmysl. 

Materiál pro výrobce výsekových nástrojů a obalů.

Werkzeugbau: Termoformové nástroje pro plasty zpracující průmysl.

https://www.marbach.com/pdf-dateien/Marbach_Magalog_Die-cutting-technology.pdf
https://www.marbach.com/pdf-dateien/Marbach_Magalog_Thermoforming.pdf
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MARBACH V KRÁTKOSTI.
Sídlo: Heilbronn, Německo 

Adresy: Karl Marbach GmbH & Co. KG 
Karl-Marbach-Str. 1 | 74080 Heilbronn

 Marbach Werkzeugbau GmbH 
Karl-Marbach-Str. 1 | 74080 Heilbronn

Kontakt: +49 7131 918-0 | info@marbach.com  
www.marbach.com

Založení:  1923, historie

Počet zaměstnanců: 1.500

Pobočky: 20, po celém světě

Působnost: celosvětová

mailto:info%40marbach.com?subject=
http://www.marbach.com/en
https://www.marbach.com/en/this-is-marbach/history
https://www.marbach.com/en/loctation-and-partner


04

ZAJIŠTĚNÍ KVALITY. MINIMALIZACE 
RIZIK. SPOLEHLIVÉ 
PRACOVNÍ PROCESY.

ZODPOVĚDNOST. 
JEDNÁNÍ S OHLEDEM 
NA DLOHODOBOU 
UDRŽITELNOST.

MARBACH. PROCES 
NEUSTÁLÉHO 
ZLEPŠOVÁNÍ.

Marbach je 
symbolem pro 
kvalitu, spolehlivost, 
produkty odpovídající 
požadavkům, 
stabilní procesy 
a kompetentní 
pracovníky. V 
našem systému 
managementu kvality 
je zakotveno, jak 
kvalitu optimálně 
vytvářet. Pomocí 
spolehlivé práce a 
kontroly, procesů a 
plánování zdrojů.

Také dobrá kvalifikace 
našich zaměstnanců 
a cílená péče o strojní 
vybavení zajištují 
správné předpoklady 
pro kvalitu.

Coby celosvětově 
působící firma 
jsme spolehlivým 
partnerem pro 
naše, zákazníky, 
obchodní partnery a 
zaměstnance.

Při podnikání vznikají 
mnohá rizika v podobě 
poruch, výpadků a 
úrazů. Díky našemu 
konceptu v oblasti 
rizik a bezpečnosti 
práce zajišťujeme 
trvalé a stabilní 
pracovní prostředí

Ochrana životního 
prostředí, sociální 
zodpovědnost, 
udržitelnost a zdravý 
růst skupiny Marbach 
jsou hodnoty, které 
jsou pro náš rodinný 
podnik důležité. 

V rámci Prohlášení 
společenské 
zodpovědnosti 
(Corporate Social 
Responsibility) 
přebíráme 
zodpovědnost a 
zavazujeme se k 
trvalé udržitelnosti 
(ekologické, 
ekonomické a 
sociální) vůči 
našim zákazníkům, 
zaměstnancům, 
dodavatelům, 
společnosti a 
životnímu prostředí.

Dobré nápady zajišťují 
úspěch a inovativnost 
podniku a jinak tomu 
není ani ve skupině 
Marbach. Díky 
inovací budujeme 
naše technologické 
prvenství a 
zajištujeme tím 
budoucnost naši i 
našich zákazníků.

Díky profesionálnímu 
managementu inovací 
a našemu internímu 
procesu návrhů na 
zlepšení neustále 
zlepšujeme naše 
produkty, procesy i 
pracovní podmínky.

Více informací: 

• ISO 9001-certifikát

Více informací: 

• Analýza rizik na  
Vyžádání

Více informací: 

• CSR
• Code of Conduct
• REACH-nařízení

Více informací:

• Management inovací
• Stanzen 4.0:  

CONNECT|M

INTEGROVANÝ SYSTÉM  
MANAGEMENTU KVALITY.
Systém managementu kvality zajišťuje a řídí provozní struktury a procesy v 

rámci firmy. Stojí na 4 základních pilířích:

https://www.marbach.com/pdf-dateien/ISO-9001-Certifikat_CZ.pdf
mailto:darina.vitkova%40marbach.com?subject=
https://www.marbach.com/pdf-dateien/CSR_report_2020_MarbachGroup.pdf
https://www.marbach.com/pdf-dateien/Code-of-Conduct_EN.pdf
https://www.marbach.com/en/daten/reach-regulation
https://experience.marbach.com/
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Status: 29.03.2022

Marbach Group

Karl Marbach GmbH & Co. KG

Marbach Werkzeugbau GmbH

Karl-Marbach-Straße 1

74080 Heilbronn

Německo

telefon +49 7131 918-0

info@marbach.com

www.marbach.com


