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3M Česko je dodavatelem pro Auto roku 2012
Praha, 2. 2. 2012 – Společnost 3M Česko získala ocenění Dodavatel pro Auto roku 2012, kterým je
Ford Focus. Pro něj 3M dodává část řešení dveřního těsnění. Produkty 3M nicméně nachází své
uplatnění i při výrobě dalších z 41 nominovaných vozů, např. Škody Citigo. Spojením technologií
různých divizí 3M vznikla opravdu jedinečná nabídka pro automobilový trh. 3M se tak dnes aktivně
podílí na vývoji aplikací s výrobci automobilů a jejich dodavateli a poskytuje jim technický servis a
poradenství. Tato kombinace produktových, technologických a technických kompetencí je
důvodem, proč se společnost 3M stala z dodavatele jednotlivých výrobků respektovaným
partnerem v automobilovém průmyslu.
"3M Česko svými technologiemi, výrobky a technickými kompetencemi přispívá k dlouhodobému
rozvoji automobilového průmyslu, ať už se jedná o design, snižování váhy a emisí, nebo o bezpečnost.
Členství v AutoSAPu nám i našim partnerům z oblasti výrobců a dodavatelů do automobilového
průmyslu vytváří podmínky pro vzájemnou spolupráci. Výsledky této spolupráce a synergie mezi
členskými firmami jsou vidět právě na výsledcích letošní ankety Auto roku a Dodavatel pro Auto
roku," uvedl Jakub Cipra, vedoucí divize Automotive firmy 3M Česko.
Vítězem ankety „Auto roku 2012 v ČR“, kterou vyhlašuje Svaz dovozců automobilů (SDA) a Sdružení
automobilového průmyslu (AutoSAP), se stal vůz Ford Focus. Tradiční součástí této ankety je akce
AutoSAP „Dodavatel pro Auto roku v ČR“. Jejím cílem je zdůraznit, že český autoprůmysl netvoří jen
finální výrobci, ale také významní výrobci skupin a dílů vozidel. Letos se do ankety přihlásilo 42
českých dodavatelských firem. Všechny dodávají díly alespoň na jeden z celkem 41 automobilů
nominovaných do ankety „Auto roku 2012 v ČR“.
3M na vývoj automobilového průmyslu V České republice, kde je stěžejním odvětvím, úspěšně
reaguje špičkovými produkty a úspornými řešeními, která umožňují výrobcům zdokonalit bezpečnost,
pohodlí, vzhled a výkon automobilů, dbají na ochranu životního prostředí a pomáhají tak výrobcům
uspět v silné konkurenci. Mezi preferované technologie 3M patří např. konstrukční lepidla, akustická
izolace Thinsulate, fólie pro ochranu laku, pro náhradu barev, těsnění katalyzátorů Interam,
světlovodné materiály, elastomery, plastická aditiva, fluoroplasty a monomery, smáčedla Novec
nebo aditiva v podobě skleněných mikrokuliček. Jedním z cílů produktů 3M je snížení hmotnosti
vozů, což pozitivně ovlivňuje spotřebu paliva a emise. Průmyslová sekce 3M nabízí i řešení pro
broušení, lepení a autoopravárenství.
Portfolio produktů 3M pro automobilový průmysl:
Technické poradenství a zakázková výroba
Brusiva, maskovací systémy, systém leštění a autokosmetika, lepidla, nástřiky, tmely, systém pro
přípravu a stříkání barev, konstrukční dvousložková lepidla
Rozebiratelný systém Dual-Lock, fólie pro ochranu laku, pro náhradu barev, akustická izolace
Thinsulate, těsnění katalyzátorů Interam, světlovodné materiály
Úhlové, pásové, ruční broušení, disky s rychloupínacím systémem, kotouče Scotch-Brite, zalešťovací
systém Finesse-it, vzduchové, elektrické nářadí
Elastomery, plastická aditiva, fluoroplasty a monomery, skleněné mikrokuličky, smáčedla Novec
Jednostranně, oboustranně lepicí tenké či pěnové pásky, oboustranně lepicí pěnové akrylové pásky
VHB
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Lepidla Scotch-Weld, tmely POWER Line, samolepicí suché zipy Dual-Lock a Scotchmate, materiály
pro výrobu technických štítků, aplikátory a přípravky pro čištění povrchů
O společnosti 3M
Společnost 3M je vysoce inovativní výrobní společností působící v řadě oblastí. V jejím portfoliu je
přes padesát tisíc výrobků, které nacházejí využití nejenom v průmyslu, zdravotnictví, reklamě nebo
telekomunikacích, ale i v kancelářích, školách a domácnostech. 3M nabízí i řešení pro bezpečnost
v dopravě a na pracovištích či pro zabezpečení a ochranu majetku a osob. 3M je známa jako
globální inovativní firma, která vkládá velké množství finančních prostředků do výzkumu a vývoje.
Vědci ze 3M vynalezli nejenom oblíbené Post-it papírky či brusný papír odolný vodě, ale třeba i první
kapesní projektor na světě. Ačkoli je využití jednotlivých produktů zcela odlišné, všechny spojuje
jedna vlastnost: ve svém odvětví vždy představují inovativní produkt, který kromě důmyslnosti dbá i
na ekologii, bezpečnost a zdraví lidí. Celosvětově 3M zaměstnává na 80 000 lidí, z toho přes 7 000
výzkumníků.
O společnosti 3M Česko
Na počátku historie 3M Česko, v roce 1991, byla objednávka disket za desítky tisíc korun, 4
zaměstnanci, vila na pražských Vinohradech. Dnes je české zastoupení 3M společností s obratem
přesahujícím jednu miliardu korun, se stovkou zaměstnanců, sídlící v nejmodernějším office
komplexu The Park na pražském Chodově. Patří mezi Českých 100 nejlepších firem podle žebříčku
společnosti Comenius a v soutěži AON Hewitt Best Employers se každoročně umisťuje na prvních
místech. 3M se aktivně angažuje také v oblasti společenské odpovědnosti a podporuje mimo jiné
projekt Zdravotní klaun, Kamarádka knihovna a ve spolupráci s Nadací Partnerství zvyšuje
bezpečnost českých silnic. Dlouhodobou snahou firmy 3M Česko je prostřednictvím svých aktivit,
řešení a výrobků, které jsou po dvaceti letech již nedílnou součástí života lidí v Čechách, učinit život v
České republice zelenější, zdravější, bezpečnější a důmyslnější.
3M divize
Zdravotnictví
Průmysl a výroba
Bezpečnost, zabezpečení a ochrana
Projekce, grafika a dopravní značení
Elektro a telekomunikace
Kancelář a domácnost
3M v číslech
Celosvětový prodej: 27 miliard USD
Mezinárodní prodeje (mimo USA): 17,5 miliardy USD (65 % celkového objemu prodeje)
Výrobky 3M se prodávají ve 200 zemích světa
Více než 80 000 zaměstnanců celosvětově – tým 7 350 výzkumníků, z toho 3 700 v USA
145 výrobních závodů po celém světě
169 míst s obchodním zastoupením po celém světě
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