SCHOTT je mezinárodní technologicky koncern, který již vice
než 125 let vyvíjí a vyrábí speciální materiály, komponenty a
systémy, čímž přispívá ke zlepšování životních a pracovních
podmínek.
Skupina SCHOTT se zaměřuje zejména na odvětví průmyslu
domácích spotřebičů, farmaceuticky průmysl, solární energii,
elektroniku, optiku a také automobilový průmysl. SCHOTT je
se svými výrobními závody a obchodními zastoupeními
přítomen na všech důležitých trzích světa. Zaměstnává víc jak
16,000 zaměstnanců ve 35 zemích světa, kteří se podílejí na
celosvětovém obratu přes 2 miliardy EUR.
Jedna z lokalit skupiny SCHOTT s počtem kolem 300
zaměstnanců se nachází ve Valašském Meziříčí. Široké
spektrum výrobků založených na špičkově technologii je zde
soustředěno do dvou společností:
SCHOTT CR, s.r.o.
SCHOTT Flat Glass CR, s.r.o.

SCHOTT CR, s.r.o.
Divize Servisy
Zašovská 850
757 01 Valašské Meziříčí
Tel.: 571 686 110
Fax: 571 686 113
e-mail: info.cz@schott.com
http: www.schott.com

Nevýrobní část SCHOTT CR, s.r.o. poskytuje služby ostatním
společnostem SCHOTT ve Valašském Meziříčí, a to zejména v
oblasti ekonomiky, personalistiky, logistiky a zásobovaní,
informačních technologii, technických servisů, bezpečnosti,
kvality a ekologie.
Výrobní aktivity společnosti SCHOTT CR, s.r.o. jsou
soustředěny v divizi Lighting and Imaging ve Valašském
Meziříčí a poté v divizi Electronic Packaging v Lanškrouně, kde
se zabývají výrobou hermetických pouzder a průchodek a také
technologií zpracování speciálních skel.

SCHOTT CR, s.r.o.
Divize Lighting and Imaging
Zašovská 850
757 01 Valašské Meziříčí
Tel.: 571 686 541
Fax: 571 686 539
e-mail: info.cz@schott.com
http: www.schott.com/lightingimaging

Divize Lighting and Imaging je zaměřena na montáž výrobků z
průmyslových optických vláken a LED diod, které slouží pro
osvětlení. Firma poskytuje zakázkovou výrobu pro segmenty
trhu jako je automobilový a letecky průmysl, osvětleni a
zdravotnictví. Díky zvládnuti technologie skla, optických
vláken, LED diod a jejich vývoje, přináší společnost na trh
výrobky s mimořádnými vlastnostmi.

SCHOTT Flat Glass CR, s.r.o.
Zašovská 850
757 01 Valašske Meziřiči
Tel.: 571 686 452
Fax: 571 686 456
e-mail: info.cz@schott.com
http: www.schott.com/flatglass
www.schott.com/fooddisplay

SCHOTT Flat Glass CR, s.r.o. zpracovává ploché sklo a skleněné
výrobky určené pro domácí spotřebiče a zaměřuje se na
výrobu vitrín pro profesionální prezentaci chlazeného a
mraženého zboží.
Divize Home Appliance (domácí spotřebiče) vyrábí skleněné
části dvířek a ovládacích panelů pro bílou techniku. Divize
Food Display je zaměřena na výrobu prosklených časti
chladících vitrín určené jak pro supermarkety, tak i pro
náročně privátní zákazníky. Zákazníkům také nabízíme
dovybaveni existujících chladících vitrín a tím výrazné úspory
spotřeby elektrické energie. Inovativními prvky jsou
alternativní světelné zdroje a řešeni s minimální spotřebou
elektřiny.

