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O SPOLEČNOSTI

NATURA DK, a.s.
Akciová společnost NATURA DK byla založena v roce 1998,
je rodinnou firmou a sídlí v Novém Bydžově, 90 km východně
od Prahy. Zpočátku se orientovala na zakázkovou kovovýrobu
a na obchodní činnost – dovoz řepného osiva od dánské
společnosti Maribo Seed.
V roce 2000 byly podnikatelské aktivity rozšířeny o služby čisticí
a nakládací technikou cukrové řepy především
pro francouzskou společnost TEREOS TTD, a.s. V témže roce
byla započata dlouhodobá spolupráce s nizozemskou
společností Loading Systems s využitím výrobních
a kancelářských prostorů bývalého cukrovaru pro jejich výrobu.
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Od roku 2004 dochází k výraznému investování,
jak do pronajatých objektů, tak i do dalšího rozvoje provozních
budov a výrobního vybavení.
Byla postavena další výrobní a skladovací hala pro strojírenskou
výrobu, včetně modernizace strojního zařízení a na úseku služeb
revitalizovány dílenské prostory. Dochází průběžně k obnově
čisticí a nakládací techniky.
Pro rozvoj firmy bylo důležité získání certifikací v oblasti svařování
a zavedení systému řízení kvality ČSN EN 9001:2001.
Akciová společnost zaměstnává 60 kvalifikovaných pracovníků,
disponuje moderním výrobním a administrativním zázemím
na ploše 5 300 m2 a je schopna nabídnout zákazníkům kvalitní
výrobky a služby.

Společnost NATURA DK je interně rozdělena do čtyř útvarů:
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01| STROJÍRENSTVÍ

NATURA DK se zaměřuje na zakázkovou výrobu a malosériové
dodávky přímo do montáže. Od roku 2014 vyrábí vlastní
produkty - čisticí a nakládací stroj NATURA200 a hydraulické
vyrovnávací můstky NDK.
Prioritou střediska je spokojenost zákazníků s termíny a kvalitou
výrobků. V posledních letech je investováno především
do modernizace technologie a výrobních procesů.
Hlavní konkurenční výhody
dostatečné výrobní prostory a manipulační technika
kvalifikovaní zaměstnanci s dlouholetou zkušeností v oboru
osobní přístup k zákazníkovi
flexibilita a rychlé rozhodovací procesy
certifikace v oblasti svařování a řízení kvality výroby
ERP systém řízení výroby, příprava a sledování výrobních procesů

ZAKÁZKOVÁ
VÝROBA

MALOSÉRIOVÉ
DODÁVKY

VLASTNÍ
PRODUKTY

CERTIFIKACE
ČSN EN 9001 : 2009
ČSN EN 1090 - 1.2
ČSN EN 3834 - 2
vlastní pracovník IWE

Technologické a výrobní operace
Provádíme výrobní operace od dělení hutního materiálu, jeho
svařování, obrábění až po povrchové úpravy. Provádíme také
montáž výrobků.
SVAŘOVÁNÍ
ruční svařování metodou TIG, MAG
automatické svařování robotem CLOOS QIROX 350
OBRÁBĚNÍ
od malých dílů až po svařence o rozměru 3 000 mm
Konvenční obrábění – soustruhy, fréza
CNC horizontální vyvrtávačka FERMAT WFT 13
CNC univerzální fréza STYLE BT 1500
CNC soustruh OPTIMUM L44
karusel až do průměru 2 000 mm
Dělení a tváření plechů
CNC plazmový řezací stroj VANAD Proxima
CNC ohraňovací lis ERMAK CNP AP 4 100 mm, 320 t
POVRCHOVÉ ÚPRAVY
tryskání a mokré lakování
KOOPERACE
možnost reagovat na jakýkoliv požadavek zákazníka

02| SLUŽBY

Zaměřujeme se na provozování a servis čističů a nakladačů
cukrovky vlastní výroby NATURA200, strojů Gebo a samochodných
čističů a nakladačů cukrové řepy ROPA euro Maus. Samozřejmostí
je prodej náhradních dílů pro tuto techniku.
Provádíme služby a servis vlastního stroje KAH04 používaného
k likvidaci přerostlých plevelů a vyběhlic převážně v porostech
cukrové řepy.
Vyrábíme dopravníkové pásy a některé typy čisticích válců
ke strojům NATURA200, Gebo 180, ROPA euro Maus .
Vyrábíme hydraulické hadice pro vlastní potřebu i na zakázku.
Pro zákazníky zajišťujeme nonstop servis.
Konkurenční výhody
dlouholetá zkušenost, první stroj ROPA v ČR
jediný výrobce tažených čističů a nakladačů cukrové řepy v ČR
největší počet techniky na čištění cukrové řepy v ČR
kvalitní servisní zázemí
vysoká odbornost pracovníků
široké spektrum náhradních dílů pro uváděnou techniku
Do oblasti služeb patří i poskytování ubytování. Ubytovací kapacita
je poskytována celoročně pro 20 osob ve dvoulůžkových pokojích.

03| OBCHOD
Od roku 1998 jsme výhradním dovozcem dánského osiva cukrové
řepy od firmy MARIBO Seed a provádíme jeho distribuci
ke konečným zákazníkům v ČR.
Úzce spolupracujeme s organizační složkou Maribo Seed v ČR,
která zajišťuje odborné poradenství a marketingové služby.
Od roku 2014 zastupujeme pro oblast Severovýchod ČR
běloruskou firmu Gomselmaš, výrobce zemědělských strojů.
VÝHODY
synergie činností ve vztahu k pěstitelům cukrovky
dlouholetá zkušenost pracovníků, serióznost v obchodních vztazích
odborná erudice pracovníků organizační složky
osobní přístup a rychlé reagování na potřeby zákazníků

04| SPRÁVA MAJETKU
Pronajímáme kancelářské, výrobní a skladovací plochy
výrobní a kancelářské prostory 5 000 m2
venkovní a skladovací plochy 8 900 m2
Zajišťujeme ostrahu objektů a částečně také interní logistiku.
Celoročně udržujeme pronajatý majetek, zajišťujeme bezpečnost
pohybu osob i dopravní techniky, požární ochranu a pojištění
majetku.
Důležitá data:
v roce 2004 přestavba bývalé budovy cukrovaru
v roce 2014 výstavba nové výrobní haly a skladovacího zázemí
v roce 2015 podepsáno Memorandum o vzájemné spolupráci
s firmou Toors s.r.o.
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