


Nápadem to jen začíná, 
realizace je dlouhá a týmová 
práce. Vývoj, výroba, marketing, 
obchod. To vše je součástí 
naší cesty. Věříme, že nápady 
dělají produkty… 



Ideas Make Products
Vnitřní touha vypořádat se s problémem. Nekopírovat, nenásledovat trendy, 
ale nabídnout vlastní pohled. To je podle nás idea. Design samotný pak 
vnímáme jako konkrétní řešení. 

Ideas Make Products
Přijmout odpovědnost za realizaci. To je nejdůležitější předpoklad 
k tomu, aby dobrá idea neskončila jen na papíře nebo jen v naší hlavě. 
Proto si nápady od začátku vyrábíme sami. 



Ideas Make Products
Ať už jde o nábytek či nádraží, finální produkt musí být vždy přetavením vize, 
jejím zhmotněním. Díky tomu není samoúčelný, jeho řešení respektuje
souvislosti. Promlouvá za své tvůrce.

Moja Nestbox Camper



Biketower Beat



LevaNoba digi



Areál
Areál Egoé, Bílovice 519. Místo, kde se rodí naše nápady a vznikají produkty. 
Kompletní zázemí pro vše, co s naším týmem 340 kolegů děláme. 
Tady jsme doma.

Udržitelnost
Využíváme obnovitelné zdroje, rekuperujeme, zadržujeme vodu. Ve zbytcích 
nevidíme odpad, ale příležitost pro další produkty. Snažíme se nezatěžovat 
přírodu, nevyrábět na dluh.



Winkl Nitra (SK)
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Kde jsme vidět
Jsme česká firma. Jako doma jsme ale i v okolních zemích. V Polsku, Německu či 
na Slovensku máme pobočky, zamířili jsme i do Severní Ameriky. Naše produkty 
jsme dodali do více než 20 zemí.

Naše pobočky

Laso



Komunikace
Ukázat, co, jak a kde děláme. To je důvod, proč pořádáme setkání WiFič 
VEN! K tomu vydáváme Magazín 519. Vysvětluje, proč si neustále 
prošlapáváme vlastní cestu.

Žně designu
Stoprocentní funkčnost a přiměřená estetika. Tak vypadá kvalitní 
průmyslový design. O vyzdvižení jeho významu se zasazuje výstava 
Žně designu. Mapuje současný stav, ukazuje dobré příklady.



Barka Havířov
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