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Skupina GUMOTEX
GUMOTEX, akciová společnost (dále jen „Společnost“) a její dceřiné společnosti (dále jen „Skupina“) je renomovaným
zpracovatelem a výrobcem produktů z pryže a plastů a významným dodavatelem komponentů pro automobilový
průmysl.
Divize Coating ve svém výrobním programu nabízí rozsáhlou škálu gumárenských směsí a povrchově upravovaných
textilií, které jsou základem pro výrobu širokého spektra produktů – nafukovací jádra pro postelové matrace, gumotextilní nafukovací čluny, speciální záchranné systémy, jako např. nafukovací stany a haly, dekontaminační pracoviště,
protipovodňové zábrany a další speciální výrobky.
Divize Automotive se zaměřuje na výrobu komponentů pro automobilový průmysl vyráběných na bázi
polyuretanových pěn, expandovaného polypropylenu, různých typů plastů a pryže. V kategorii slunečních clon
se řadí mezi přední evropské výrobce.
Součástí výrobního programu Skupiny je i výroba expandovaného polypropylenu a jednoúčelových
automatizačních zařízení.
Skupinu GUMOTEX tvoří následující společnosti:
• GUMOTEX, akciová společnost se sídlem v Břeclavi je zaměřena na poskytování služeb v rámci Skupiny
GUMOTEX, na výrobu montážních přípravků, jednoúčelových automatizačních zařízení, interní
údržbu a opravy strojního zařízení, správu nemovitostí.
• GUMOTEX Coating, s.r.o. se sídlem v Břeclavi vyrábí nafukovací jádra pro postelové matrace, povrchově
upravované materiály, gumárenské směsi, nafukovací čluny a lodě, výrobky pro integrovaný záchranný systém.
• GUMOTEX Automotive Břeclav, s.r.o. se sídlem v Břeclavi je zaměřena na výrobu komponentů pro automobilový
průmysl, např. sluneční clony, pěnové výplně sedáků, tlumicí díly do karoserií apod.
• GUMOTEX Automotive Jaroměř, s.r.o. se sídlem v Jaroměři je zaměřena na výrobu dílů a systémů
z expandovaného polypropylenu (PPE), měkkých (S-PUR) a integrálních polyuretanových pěn (I-PUR)
pro automobilový průmysl.
• GUMOTEX Automotive Třebíč, s.r.o. se sídlem v Třebíči – Kožichovicích je zaměřena na výrobu
expandovaného polypropylenu (EPP) a výrobky z EPP pro automobilový průmysl.
• GUMOTEX Automotive Myjava, s.r.o. se sídlem v Myjavě je zaměřena na výrobu plastových výlisků
převážně pro automobilový sektor.
• ZPV Rožnov, s.r.o. se sídlem v Rožnově pod Radhoštěm je zaměřena na výrobu textilních, gumových
a TPE koberců převážně pro automobilový sektor.

