
KRNOV & PODNIKÁNÍ 



 Společnost sídlí ve městě Krnov. Toto město je 
historicky strojírenské a textilní město. Nyní je 
vnímáno i jako město Kofoly. Nicméně náš obor je 
strojírenství. V Krnově je daleko více 
strojírenských firem a všechny prosperují. Je to i 
zásluhou dobrých podnikatelských  podmínek ve 
městě, dále propojení školství a průmyslu na bázi 
středních škol. Spolupracujeme jak s městem, tak 
i s krajem. Město Krnov nám vychází vstříc v 
mnoha situacích. Například pro přespolní 
pracovníky nabízí pronájem městských bytů 
přednostně, což v minulosti nebylo možné. 

 



• Po vzniku Alubra s.r.o. Práce na hliníkových polotovarech přibývalo stejně 
jako i provedených sérií, jelikož naši zákazníci nakupovali výrobky v západní 
Evropě, tedy o mnoho dráž, než je bylo možno vyrobit u nás. Kvalita 
zpracování hliníku a neželezných kovů byla vysoká a se spokojeností 
zákazníků rostla i poptávka, která zpečetila součinnost obou zakladatelů 
firmy. Po vzniku Alubry s.r.o začali být starší obráběcí stroje nedostačující 
vůči rostoucí poptávce, a tudíž se začalo uvažovat o prvním CNC 
frézovacím centru, které by zvýšilo produktivitu firmy. V průběhu roku 
2005 bylo zakoupeno první CNC frézovací centrum. Byl to významný krok v 
technologickém rozvoji firmy, který poté následoval. V té době ve firmě 
pracovalo něco málo přes deset zaměstnanců. 

• K dnešnímu dni firma zaměstnává přes třicet zaměstnanců a vlastní 
dvanáct CNC strojů moderních dělících pil. Nejnovějším přírůstkem do 
strojního vybavení je profesionální CNC centrum schopné pracovat v pěti 
osách, které zvyšuje konkurenceschopnost firmy. Alubra s.r.o. působí v 
nově zrekonstruovaném sídle, které se plánuje dále rozšířit. V březnu roku 
2015 firma oslaví své již 10. výročí založení.  
 



• Dáváme Hliníku tvář. 
    Alubra s.r.o je významnou českou společností v 

opracování hliníku a neželezných kovů. Nedílnou 
součástí je také opracování oceli a jejich slitin. 
Nabízíme soustružení a frézování ve třech nebo 
pěti osách na CNC strojích. Zajišťujeme také 
vysoko-produkční dělení hliníku a neželezných 
kovů na speciálních automatických kotoučových 
pilách. Součásti provozu je zámečnická a svařovací 
dílna, která rozšiřuje naše služby, které 
poskytujeme zákazníkům. 



    Reference : 
• ABB 
• Schneider Elektrik 
• SMC 
• Hyundai 
• Siemens 
• Ostroj Opava 
• OMS Slovakia 
• Bystronic 
• Niehoff 



 
Splňujeme nejvyšší normy ČSN 

 
ISO 9001 



   Proč podnikat v Krnově potažmo v moravskoslezském kraji. 

   - Levnější pracovní síla 

   - Dobrá spolupráce s městem i krajem 

   - Dosah dotačních titulů z důvodu demografického 

   - Zlepšující se infrastruktura oblasti ( Obchvat Krnova a 
propojení novou komunikací Ostrava – Opava 

   - Vysoká nezaměstnanost  v našem okrese. 

   - Dobrá úroveň vzdělání obyvatel díky místním středním a 
vysokým školám. 

  - V Krnově bude založen podnikatelský inkubátor. 

 


