
Firma Greiner Perfoam  
se specializuje na výrobu autodílů. 
V Táboře, kde má více než dvacetiletou tradici, vyrábí zadní odkládací plata 
a podlahy do zavazadlového prostoru a nově i vysekávané polyuretanové díly  
pro akustické tlumení interiérů automobilů. 

„Spolu s našimi zákazníky neustále vyvíjíme nové produkty“,  
řekl jednatel Greiner Perfoam Michael Kostrba.

  Kde všude se mohou lidé s vašimi výrobky 
setkat?

Dodáváme především pro prémiové značky. Na-
ším největším zákazníkem je BMW, hned potom 
Daimler Benz, Audi, Jaguar & Landrover nebo 
Bentley. Některé díly dodáváme také pro Rolls-
-Royce.

  Čím se lišíte od konkurence?
Hlavně inovacemi, naše motto zní „fast, fit and 
functional for automotive“. Děláme výrobky 
na  míru, které jsou funkční a  designově vyla-
děné. Spolu s  našimi zákazníky neustále vyvíjí-
me nové produkty. Vize od  jejich designérů zde 
převádíme do  praxe a  tím zlepšujeme konečný 
výsledek. Naší velkou předností je odlehčená 
konstrukce zadního plata nebo podlahy při za-
chování jejich pevnosti. V tom jsme daleko před 
konkurencí.

  Jak se změnila technologie výroby za  po-
sledních deset let?

Největší změnou je již zmíněné odlehčení jed-
notlivých dílů. Vyvinuli jsme technologii výplně 
zadního odkládacího plata s papírovou voštinou, 
která připomíná včelí plást. Ta zajišťuje pevnost 
a  zároveň lehkost konečného výrobku, což při-

spívá ke  snížení hmotnosti auta, jeho spotřeby 
i emisí. Auto tak celkově představuje menší eko-
logickou zátěž.

  V  současné době hledáte nové dělníky 
do  výroby, operátory výrobních linek 
a  skladníky vysokozdvižných vozíků, jaké 
benefity svým zaměstnancům nabízíte?

Naši zaměstnanci dostávají před letními dovole-
nými 13.  mzdu a  před vánoci pak 14.  mzdu, dále 
podíl na  hospodářském výsledku firmy a  přispí-
váme jim i na penzijní připojištění. Po jednom od-
pracovaném roce dostanou týden dovolené navíc 
a kromě jiného poskytujeme i bezúročné firemní 
půjčky.

  Jaké máte plány do budoucna?
Získali jsme nové projekty, které jsou už ve  fázi 
vývoje. V našich pěti výrobních halách na prosto-
ru přibližně patnáct tisíc metrů čtverečních zahá-
jíme v druhé polovině roku 2018 a především pak 
v  roce 2019 sériovou výrobu produktů v  rámci 
těchto projektů. K  našim 
stávajícím 350 zaměstnan-
cům tak určitě budeme na-
bírat další.


