PROFIL
V Libavském Údolí byl poprvé vybudován výrobní závod v roce 1820, následovaly
expanzní fáze stavební a textilní výroby. V roce 1995 byla založena firma Alligard jako
Joint Venture a pracuje dosud pod německým vedením s rozsáhlým strojovým parkem a
motivuje zaměstnance v textilní produkci pro různé zákazníky.
Zpočátku byl těžištěm v oboru bytový textil, stále více bylo však také investováno do
oboru technických textilií. Dnes zabírá produkce a zpracování technických textilií stále více
prostoru a je možno je využít k obsluze různých technologií
Rozdílné způsoby zušlechťování, povrstvení a stříhací metody jsou vedle adjustace,
šicího oddělení a aerografie (Airbrush) základem široké nabídky výrobních možností na
nejvyšší
technologické úrovni pro externí partnery v textilním odvětví.
Závěr celé nabídkové palety tvoří služby profesionálního skladu a logistického systému.
Náš vysoce kvalifikovaný personál je schopen komunikovat a nabízet řešení v českém,
německém a anglickém jazyce.
Naše společnost certifikována na ISO 9001 : 2008 a je svou flexibilitou a kreativitou
rovněž dobrou organizací ve stavu krátkodobě reagovat na přání zákazníka.

Náš cíl
Účel společnosti
Uspokojit požadavky našich zákazníků a kdykoli nabídnout něco navíc.
Výroba
DVýroba a zpracování textilií různých druhů na nejvyšší technologické úrovni s přispěním
motivovaných a co nejlépe vyškolených spolupracovníků na vysoké
úrovni kvality.
Hodnoty společnosti
Kultura hodnoty společnosti je výrazem vzájemné úcty, spravedlnosti a tolerance. To co
slíbíme , také dodržíme. Profesionalita, spolehlivost a poctivost spolu s otevřeností a
důvěrou, nám umožňuje žít se základním positivním zaměřením.
Naše jednání je cíleně zaměřené k dosažení přiměřených výnosů.

Služby
Adjustace:
Strojový park je v základě nastaven na třímetrovou šíři produkčního zboží a velice
flexibilní k nasazení. Nabalování, prohlížení, navíjení, dělení, pájení atd., jsou běžné
metody, které můžeme nabídnout při neustálém dohledu u kvality produktu a výkonu
pracovníku.
Se třemi vysoce kvalitními lasery k ořezu okrajů, můžeme zpracovat ovzláště velká
množství produktu.
Aerographie (Airbrush):
Na 18ti stolech z nichž každý má 12 metrů délky a jednom agregátu se třemi pracovními
místy k úpravě zboží o 3 metrů šíře, jsou naši dlouholetí proškolení pracovníci schopni
perfektně ručně nastříkat jakýkoliv požadovaný typ grafiky. Míchání barev se provádí
pomocí speciálních barev přímo v sídle firmy.
Zušlechťování:
2 napínací rámy (Stentex und Brückner), s více než 3 m pracovní šířky,Mahlo vyrovnávací
zařízení, Foulard předsušák a integrovaná pračka (Stentex) nám umožňují v 3-směnném
provozu zvládnout zpracovat velké objemy. Lehké povrvrstvení a obarvení jsou také
možné.
Speciální oddělení:
SŘezání:
Se dvěma typy řezacích strojů (Calemard), jsme schopni řezat jak ultrazvukem, tak
pájecím drátem.
Termokalander:
1,50 m široký Kalander slouží k potisku textilií za pomoci potiskového papíru a pro
povrstvení ruzného typu.
Motivdruck:
Vedle ručního potiskového lisu pro jednoduché v.
Šicí dílna/Coupon:
Rozsáhlý strojový park,i pro velice specfické využití se zkušeným týmem a vysoce
specializovanými šičkami, umožňuje zpracování bezmála všech typů textilií, a to i tak
težkých materiálů jako je kůže.
Vysoce rozvinutý vývoj v oddělené Coupon, garantuje expedici objemného množství
kupónů během 24 hodin.
Sklad:
Jsme schopni za pomoci vysoce efektivní logistiky a díky moderní balící lince a
elektronickému napojení na naše zákazníky vyexpedovat podle plánu téměř jakýkoliv
objem zakázky.
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Vedení společnosti
Dipl. Wirt. Ing. Werner A. Sinz
Tel.: +420 352 370 370
Mobil: +491 511 632 1941

Vedení společnosti
JUDr. Jan Durný
Tel.: +420 352 370 615
Tel.: +420 352 605 088

Sekretariát
Tolarová Annamarie
Blechová Veronika
Řeči: česky, německy
Email: sekretariat@immogard.cz
Tel.:+420 352 370 011
Fax +420 352 370 371

Sklad
Gostenčníková Brigita
Řeči: česky, německy
Email: bgostencnikova@alligard.cz
Tel.: +420 352 370 326
Fax +420 352 370 325

Adjustace
Kuthanová Hana
Řeči: česky, německy
Email: mkrizkova@alligard.cz
Tel.: +420 352 370 317

Aerographie
Kosecová Věra
Řeči: česky, německy
Email: kosecova@alligard.cz
Tel.: +420 352 370 393

Kupón
Petermann Manuela
Řeči: německy
Email: mpettermann@alligard.cz
Tel.: +420 352 370 327

Dispozice
Brauckhoff Ulrike
Řeči: německy
Email: brauckhoff@alligard.cz
Tel.: +420 352 370 315

Kvalita
Kuhlberg Kerstin
Řeči: německy
Email: kerstin.kuhlberg@albani-group.com
Tel.: +420 352 370 367

Napínací rám
Baumbach Frank
Řeči: německy
Email: fbaumbach@alligard.cz
Tel.: +420 352 370 346

