
Společnost BORGERS je dodavatelem výrobků pro automobily 
prakticky od svého založení v roce 1866, i když se tehdy ještě jednalo 
o kočáry, které byly vybaveny čalounickou vatou. Současně je Borgers 
jednou z nejstarších recyklačních firem vůbec, protože už tehdy 
používal její zakladatel Johann Borgers pro výrobu trhaná vlákna, tedy 
surovinu získanou ze starých textilií a oděvních zbytků.

„Centrálně vyvíjet a decentralizovaně vyrábět“, díky této zásadě 
je společnost Borgers s pobočkami a kooperacemi po celém světě 
flexibilním a spolehlivým partnerem automobilového průmyslu. 
Výkonnost podniku se odráží v dlouhodobém růstu obratu a počtu 
pracovníků. Do skupiny podniků dále patří specializované strojírenské 
firmy Olbrich a R+S Technik.

Abychom mohli našim zákazníkům neustále nabízet nová a vysoce 
kvalitní řešení, provozuje společnost Borgers ve svém sídle v Bocholtu 
výzkumné a vývojové centrum. Zde vznikají materiály, které určují 
nové standardy v oblasti pružnosti a odolnosti, postupy, které víc než 
kdy jindy zohledňují přírodu a životní prostředí, a koncepty, jak tyto 
materiály a postupy optimálně využít.
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1Tlumicí a izolační díly, například 
 zapouzdření motoru a tunel převo-

dovky z materiálu triflexadvanced splňují 
v závislosti na vybavení nejrůznější nároky 
a používají se dokonce i ve zvlášť nároč-
ných motorových prostorech užitkových 
vozidel.

+  samozhášivá konstrukce
+  velmi dobrá zvuková absorpce
+  nízká hmotnost dílu
+  recyklovaná přírodní a minerální vlákna 

jako suroviny

2 Modulová obložení kabiny řidiče od společnosti Borgers nabízejí kromě obvyklé 
akustické funkce také řadu praktických aplikací pro každodenní život. Od věšáčku na 

šaty přes variabilní kolejnicové odkládací a nástavbové systémy z materiálu triflexadvanced 
až po lůžkové konstrukce LowMass zahrnují vše pro zařízení „mobilních apartmánů“. 
Přírodní vlákna obsažená v materiálu triflexadvanced, jako například bavlna, pohlcují 
v případě potřeby vlhkost vzduchu nebo ji zase uvolňují, a tím v prostoru zajišťují 
příjemně vyvážené klima.

3 Střešní konzole se nacházejí v přímé přístupové a zorné oblasti řidiče a spolujezdců, 
a proto tvoří nejdůležitější část celkové úložné kapacity kabiny nákladního vozu. 

Odpovídají nejvyšším standardům designu a pohodlí.  
Tyto požadavky jsou zajištěny díky vysoce kvalitním měkčeným povrchům, například 
z PVC fólií s pěněnou zadní stranou, absolutně přesným průběhům spár a komfortním 
uzavíracím mechanismům, u nichž se používají většinou plynové tlumiče. Samonosné 
konstrukce jsou vyráběny postupem SRIM, který umožňuje značné úspory hmotnosti 
tím, že lze vynechat například ocelové výztuže.

4 Palubní desky, jako v tomto případě pro zájezdový autobus, jsou pro řidiče nedílnou 
součástí jejich pracoviště. Proto jsou naše výrobky praktické, komfortní, ergonomic-

ké a odolné. Vysoké nároky na úpravu povrchu jsou splněny díky přesným průběhům 
spár a atraktivním, dekorativním materiálům s pěněnou zadní stranou, například ABS 
fóliím. Vzhledem k tomu, že v takovém kokpitu jsou nainstalovány kompletní informační 
systémy řidiče, palubní počítače, navigační systémy a podle potřeby i ledničky, nabízíme 
řešení s modulovou konstrukcí a mimořádně snadnou údržbou.
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Výrobky pro užitková vozidla

Vysoký firemní standard je potvrzen certifikací našeho systému řízení 
kvality dle ISO 9001 a ISO/TS 16949. Rozhodujícím faktorem jsou 
v neposlední řadě kromě hladkých interních procesů také těsné zamě-
ření na zákazníka a zapojení našich dodavatelů do výrobních procesů.

Ekologické povědomí je navíc základem naší firemní politiky. Snažíme 
se co nejefektivněji využívat zdroje a minimalizovat spotřebu energie, 
vody, surovin, pomocných a provozních látek. To je umožněno přede-
vším využíváním obnovitelných surovin a recyklací. Na základě tohoto 
ekologického zaměření bylo naše řízení ochrany životního prostředí 
certifikováno podle ISO 14001 a naše hospodaření s energiemi získalo 
certifikaci podle ISO 50001.

S přibližně 7 000 pracovníky v rámci celého koncernu bylo dosaženo 
obratu více než 750 milionů eur. Společnost Borgers AG se sídlem ve 
vestfálském Bocholtu i dnes vlastní a vede již pátá generace zaklada-
telské rodiny.
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Společnost Borgers vyvíjí a vyrábí akusticky účinné součásti pro 
vozidla. Jako obzvláště lehké obkládací a nosné díly nebo tlumicí 
a izolační díly nacházejí uplatnění v interiéru i exteriéru osobních 
a užitkových vozů. Kromě designově a funkčně zaměřených dílů vyba-

1  Tlumicí díky kapoty se vyrábějí z osvědčeného, optimalizovaného 
materiálu triflexadvanced. Alternativně se používá materiál iboPUR.

 
+  velmi dobrá zvuková absorpce
+  nízká hmotnost dílu

Výrobky pro osobní vozidla

Materiály a koncepty:
S ohledem na funkčnost se rozlišují materiály pro izolační, tlumicí, obkládací a nosné díly a také 
dekorační materiály:

- triflexadvanced : duroplasticky vázaný materiál z rostlinných, skelných a/nebo minerálních vláken
- iboPUR: tepelně odolné tlumicí díly z PUR pěny
- iboFoam: používá se jako integrální a měkká pěna pro řadu absorpčních dílů
-  PropylatNVH: termoplasticky vázaný tlumicí materiál z bavlněného vlákna s nízkou až střední hustotu
-  PropylatTRIM: termoplasticky vázaný, mikroporézní obkládací a nosný materiál z rostlinných, 

minerálních a/nebo chemických vláken s vysokou hustotou
-  LowMass: vývojová filozofie a zastřešující značka pro díly s maximální redukcí hmotnosti, například 

sendvičové konstrukce s lehkými jádrovými vrstvami z papírové voštiny a stabilizačními vrstvami 
vláken

- Ibolours: dekorační netkaná textilie s velurovým povrchem
- duroptex: duroplasticky vázaný materiál z rostlinných, skelných a/nebo minerálních vláken (bez hexa)

3 Absorbéry pro motorový prostor, které 
jsou vystaveny vlhké nečistotě a mo-

torovému oleji, jsou vyrobeny z integrální 
pěny. Tato speciální pěna se vyznačuje 
snižující se hustotou z vnější strany směrem 
dovnitř. Povrch tak působí jako kůže, která 
zabraňuje vniknutí nečistot, zatímco porézní 
jádro zajišťuje akustický účinek.

4 U vnitřních tlumicích dílů čelní stěny 
se použitím obnovitelných surovin 

v materiálu PropylatNVH minimalizují nebo 
zcela nahrazují těžké vrstvy materiálu. Na 
výslovné přání zákazníka však mohou být 
použity také izolace na bázi těžkých vrstev 
nebo těžké pěny k dosažení maximálního 
účinku zvukové izolace.

5 Podlahové koberce jsou vyráběny 
z osvědčeného materiálu PropylatTRIM 

a mohou být potaženy různými dekory. 
V drtivé většině se však používá vpichovaný 
koberec v kvalitě Ibolours nebo tuftingový 
koberec.

6 Podlahové tlumicí díly tvoří společně s koberci interiéru funkční, akusticky účinné podlahové 
celky. Vláknité materiály zde postupně nahrazují klasická pěnová řešení. Jejich původní výhody 

oproti textilním dílům, zejména konstantní hustota při velmi různé tloušťce, byly plně kompenzová-
ny procesně technologickými inovacemi ve výrobě tlumicích dílů z materiálu PropylatNVH. 

+  nízká závislost na ceně ropy
+  nízká hmotnost dílu
+ minimalizovaná spotřeba materiálu
+  použití obnovitelných surovin

7 U stropních panelů je dosahováno díky LowMass produktům vysokých úspor hmotnosti. Prvky 
stropních panelů, například posuvné a panoramatické střechy, mají díky sendvičové struktuře 

z papírové voštiny a skla zvlášť lehkou a stabilní konstrukci.

8  Duroplasticky vázané vláknité materiály jako triflexadvanced a duroptex umožňují konstruovat  
obložení opěradel řidiče s vysokými okraji, s kašírovanými ohyby a v komplexních prostorových 

formách. Koncepty z materiálu PropylatTRIM se optimálně uplatňují u opěradel řidiče se zrcátkem.

+  nízká hmotnost dílu
+  recyklovaná přírodní vlákna jako surovina
+  nízká závislost na ceně ropy

9 Požadavky na zadní odkladová plata se výrazně liší podle typu vozidla. V kompaktní třídě je 
kladen důraz na tuhost a stabilitu, v limuzínách se zadní odkladová plata vyvinula díky různým 

montovaným dílům, jako jsou rolety nebo reproduktory, v komplexní systémy. Tyto vysoké i velmi 
odlišné požadavky dokáže společnost Borgers, jako přední výrobce zadních odkladových plat, opti-
málně plnit díky cílenému použití vybraných přírodních a syntetických vláken a  
inovačním konstrukčním konceptům.

+  vysoká tepelná stabilita
+  velmi široká dekorativní pestrost
+  nízká hmotnost
+  vysoká stabilita

10 Pro řadu absorbérů v prostoru pro cestující a v zavazadlovém 
prostoru se používají měkké PUR pěny. Díly z měkké pěny 

uzavřou díky přesné geometrii akustické „díry“, které nutně vykazuje 
každá karoserie. Tlumicí díly z měkké pěny, například pod zadními od-
kladovými platy, tak významně přispívají k „pocitu obývacího pokoje“ 
v luxusních limuzínách.

11 Jako přední systémový dodavatel pro obložení zavazadlového 
prostoru vyvíjí společnost Borgers v úzké spolupráci se zákaz-

níkem pro každé vozidlo – ať limuzína, kombi, SUV nebo kabriolet 
– koncept zavazadlového prostoru na míru. Speciální atributy řešení 
zavazadlového prostoru Borgers:

+  lehké, stabilní a flexibilní koncepty materiálu
+  vysoce kvalitní povrchy
+  akustický účinek
+  kreativní management zavazadlového prostoru
+  inovativní a patentovaná řešení například pro kabriolety
+  inteligentní koncepty odkládacích přihrádek
+  integrace nejrůznějších funkčních nástaveb
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12 Společnost Borgers je vynálezcem textilního obložení pod-
běhů, které dnes patří ke standardu od malých automobilů až 

po luxusní vozy. V závislosti na konkrétní úpravě konceptu materiálu 
nabízejí textilní obložení podběhů různé výhody, ale všechny mají 
oproti dříve běžně používaným plastovým vstřikovaným dílům tyto 
společné výhody:

+  výrazné snížení hluku v prostoru pro cestující, zejména pokud jde 
o valivý hluk pneumatik, stříkající vodu na mokré vozovce a nárazy 
odletujících kamenů

+ redukce odstřikující vody
+  dodatečná ochrana proti korozi
+  nižší hmotnost
+  vyšší odolnost proti oděru a nárazu

13  Textilní obložení spodku karoserie je moderním, inovačním 
řešením pro spodky karoserie vozidel. Výhody textilního obložení 

podběhů se tak rozšiřují na celý spodek karoserie. Vzniká tak optimální 
systém, který je z hlediska funkčnosti, hospodárnosti a šetření zdrojů 
daleko lepší než běžné koncepty spodku karoserie.

+  úspora hmotnosti
+  ochrana proti korozi
+  zlepšené akustické vlastnosti
+  použití recyklovaných materiálů
+  bezodpadová výroba
+  vyšší efektivita nákladů
+  dlouhá životnost díky vyšší odolnosti proti otěru a nárazu
+  lepší aerodynamika
+ redukce odstřikující vody

vení v prostoru pro cestující a v zavazadlovém prostoru zahrnuje 
spektrum výrobků jak tlumicí díly pro celý interiér, tak obložení 
podběhů a spodku karoserie pro exteriér.

Papírová voština: Jádro 
obzvlášť lehkých a stabilních 
nosných dílů

2V závislosti na požadavcích jsou izolace čelní stěny na straně 
motoru z materiálu triflexadvanced nebo iboPUR vybaveny 

přídavnými tepelnými štíty z hliníku. Zvláštní výhodou je v tomto 
případě oddělení tepelného štítu od součásti z rouna nebo pěny.

+  lepší zvuková absorpce díky odstupu  
mezi obložením čelní stěny 
a tepelným štítem

+  optimalizovaná tepelná 
stabilita

+  minimalizace potřebného 
použití hliníku

+  nízká hmotnost dílu
+  velmi dlouhá životnost
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Společnost Borgers vyvíjí a vyrábí akusticky účinné součásti pro 
vozidla. Jako obzvláště lehké obkládací a nosné díly nebo tlumicí 
a izolační díly nacházejí uplatnění v interiéru i exteriéru osobních 
a užitkových vozů. Kromě designově a funkčně zaměřených dílů vyba-

1  Tlumicí díky kapoty se vyrábějí z osvědčeného, optimalizovaného 
materiálu triflexadvanced. Alternativně se používá materiál iboPUR.

 
+  velmi dobrá zvuková absorpce
+  nízká hmotnost dílu

Výrobky pro osobní vozidla

Materiály a koncepty:
S ohledem na funkčnost se rozlišují materiály pro izolační, tlumicí, obkládací a nosné díly a také 
dekorační materiály:

- triflexadvanced : duroplasticky vázaný materiál z rostlinných, skelných a/nebo minerálních vláken
- iboPUR: tepelně odolné tlumicí díly z PUR pěny
- iboFoam: používá se jako integrální a měkká pěna pro řadu absorpčních dílů
-  PropylatNVH: termoplasticky vázaný tlumicí materiál z bavlněného vlákna s nízkou až střední hustotu
-  PropylatTRIM: termoplasticky vázaný, mikroporézní obkládací a nosný materiál z rostlinných, 

minerálních a/nebo chemických vláken s vysokou hustotou
-  LowMass: vývojová filozofie a zastřešující značka pro díly s maximální redukcí hmotnosti, například 

sendvičové konstrukce s lehkými jádrovými vrstvami z papírové voštiny a stabilizačními vrstvami 
vláken

- Ibolours: dekorační netkaná textilie s velurovým povrchem
- duroptex: duroplasticky vázaný materiál z rostlinných, skelných a/nebo minerálních vláken (bez hexa)

3 Absorbéry pro motorový prostor, které 
jsou vystaveny vlhké nečistotě a mo-

torovému oleji, jsou vyrobeny z integrální 
pěny. Tato speciální pěna se vyznačuje 
snižující se hustotou z vnější strany směrem 
dovnitř. Povrch tak působí jako kůže, která 
zabraňuje vniknutí nečistot, zatímco porézní 
jádro zajišťuje akustický účinek.

4 U vnitřních tlumicích dílů čelní stěny 
se použitím obnovitelných surovin 

v materiálu PropylatNVH minimalizují nebo 
zcela nahrazují těžké vrstvy materiálu. Na 
výslovné přání zákazníka však mohou být 
použity také izolace na bázi těžkých vrstev 
nebo těžké pěny k dosažení maximálního 
účinku zvukové izolace.

5 Podlahové koberce jsou vyráběny 
z osvědčeného materiálu PropylatTRIM 

a mohou být potaženy různými dekory. 
V drtivé většině se však používá vpichovaný 
koberec v kvalitě Ibolours nebo tuftingový 
koberec.

6 Podlahové tlumicí díly tvoří společně s koberci interiéru funkční, akusticky účinné podlahové 
celky. Vláknité materiály zde postupně nahrazují klasická pěnová řešení. Jejich původní výhody 

oproti textilním dílům, zejména konstantní hustota při velmi různé tloušťce, byly plně kompenzová-
ny procesně technologickými inovacemi ve výrobě tlumicích dílů z materiálu PropylatNVH. 

+  nízká závislost na ceně ropy
+  nízká hmotnost dílu
+ minimalizovaná spotřeba materiálu
+  použití obnovitelných surovin

7 U stropních panelů je dosahováno díky LowMass produktům vysokých úspor hmotnosti. Prvky 
stropních panelů, například posuvné a panoramatické střechy, mají díky sendvičové struktuře 

z papírové voštiny a skla zvlášť lehkou a stabilní konstrukci.

8  Duroplasticky vázané vláknité materiály jako triflexadvanced a duroptex umožňují konstruovat  
obložení opěradel řidiče s vysokými okraji, s kašírovanými ohyby a v komplexních prostorových 

formách. Koncepty z materiálu PropylatTRIM se optimálně uplatňují u opěradel řidiče se zrcátkem.

+  nízká hmotnost dílu
+  recyklovaná přírodní vlákna jako surovina
+  nízká závislost na ceně ropy

9 Požadavky na zadní odkladová plata se výrazně liší podle typu vozidla. V kompaktní třídě je 
kladen důraz na tuhost a stabilitu, v limuzínách se zadní odkladová plata vyvinula díky různým 

montovaným dílům, jako jsou rolety nebo reproduktory, v komplexní systémy. Tyto vysoké i velmi 
odlišné požadavky dokáže společnost Borgers, jako přední výrobce zadních odkladových plat, opti-
málně plnit díky cílenému použití vybraných přírodních a syntetických vláken a  
inovačním konstrukčním konceptům.

+  vysoká tepelná stabilita
+  velmi široká dekorativní pestrost
+  nízká hmotnost
+  vysoká stabilita

10 Pro řadu absorbérů v prostoru pro cestující a v zavazadlovém 
prostoru se používají měkké PUR pěny. Díly z měkké pěny 

uzavřou díky přesné geometrii akustické „díry“, které nutně vykazuje 
každá karoserie. Tlumicí díly z měkké pěny, například pod zadními od-
kladovými platy, tak významně přispívají k „pocitu obývacího pokoje“ 
v luxusních limuzínách.

11 Jako přední systémový dodavatel pro obložení zavazadlového 
prostoru vyvíjí společnost Borgers v úzké spolupráci se zákaz-

níkem pro každé vozidlo – ať limuzína, kombi, SUV nebo kabriolet 
– koncept zavazadlového prostoru na míru. Speciální atributy řešení 
zavazadlového prostoru Borgers:

+  lehké, stabilní a flexibilní koncepty materiálu
+  vysoce kvalitní povrchy
+  akustický účinek
+  kreativní management zavazadlového prostoru
+  inovativní a patentovaná řešení například pro kabriolety
+  inteligentní koncepty odkládacích přihrádek
+  integrace nejrůznějších funkčních nástaveb

1

2

3
4

5
6 8

9

7

11
12

10

13

12 Společnost Borgers je vynálezcem textilního obložení pod-
běhů, které dnes patří ke standardu od malých automobilů až 

po luxusní vozy. V závislosti na konkrétní úpravě konceptu materiálu 
nabízejí textilní obložení podběhů různé výhody, ale všechny mají 
oproti dříve běžně používaným plastovým vstřikovaným dílům tyto 
společné výhody:

+  výrazné snížení hluku v prostoru pro cestující, zejména pokud jde 
o valivý hluk pneumatik, stříkající vodu na mokré vozovce a nárazy 
odletujících kamenů

+ redukce odstřikující vody
+  dodatečná ochrana proti korozi
+  nižší hmotnost
+  vyšší odolnost proti oděru a nárazu

13  Textilní obložení spodku karoserie je moderním, inovačním 
řešením pro spodky karoserie vozidel. Výhody textilního obložení 

podběhů se tak rozšiřují na celý spodek karoserie. Vzniká tak optimální 
systém, který je z hlediska funkčnosti, hospodárnosti a šetření zdrojů 
daleko lepší než běžné koncepty spodku karoserie.

+  úspora hmotnosti
+  ochrana proti korozi
+  zlepšené akustické vlastnosti
+  použití recyklovaných materiálů
+  bezodpadová výroba
+  vyšší efektivita nákladů
+  dlouhá životnost díky vyšší odolnosti proti otěru a nárazu
+  lepší aerodynamika
+ redukce odstřikující vody

vení v prostoru pro cestující a v zavazadlovém prostoru zahrnuje 
spektrum výrobků jak tlumicí díly pro celý interiér, tak obložení 
podběhů a spodku karoserie pro exteriér.

Papírová voština: Jádro 
obzvlášť lehkých a stabilních 
nosných dílů

2V závislosti na požadavcích jsou izolace čelní stěny na straně 
motoru z materiálu triflexadvanced nebo iboPUR vybaveny 

přídavnými tepelnými štíty z hliníku. Zvláštní výhodou je v tomto 
případě oddělení tepelného štítu od součásti z rouna nebo pěny.

+  lepší zvuková absorpce díky odstupu  
mezi obložením čelní stěny 
a tepelným štítem

+  optimalizovaná tepelná 
stabilita

+  minimalizace potřebného 
použití hliníku

+  nízká hmotnost dílu
+  velmi dlouhá životnost
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Společnost Borgers vyvíjí a vyrábí akusticky účinné součásti pro 
vozidla. Jako obzvláště lehké obkládací a nosné díly nebo tlumicí 
a izolační díly nacházejí uplatnění v interiéru i exteriéru osobních 
a užitkových vozů. Kromě designově a funkčně zaměřených dílů vyba-

1  Tlumicí díky kapoty se vyrábějí z osvědčeného, optimalizovaného 
materiálu triflexadvanced. Alternativně se používá materiál iboPUR.

 
+  velmi dobrá zvuková absorpce
+  nízká hmotnost dílu

Výrobky pro osobní vozidla

Materiály a koncepty:
S ohledem na funkčnost se rozlišují materiály pro izolační, tlumicí, obkládací a nosné díly a také 
dekorační materiály:

- triflexadvanced : duroplasticky vázaný materiál z rostlinných, skelných a/nebo minerálních vláken
- iboPUR: tepelně odolné tlumicí díly z PUR pěny
- iboFoam: používá se jako integrální a měkká pěna pro řadu absorpčních dílů
-  PropylatNVH: termoplasticky vázaný tlumicí materiál z bavlněného vlákna s nízkou až střední hustotu
-  PropylatTRIM: termoplasticky vázaný, mikroporézní obkládací a nosný materiál z rostlinných, 

minerálních a/nebo chemických vláken s vysokou hustotou
-  LowMass: vývojová filozofie a zastřešující značka pro díly s maximální redukcí hmotnosti, například 

sendvičové konstrukce s lehkými jádrovými vrstvami z papírové voštiny a stabilizačními vrstvami 
vláken

- Ibolours: dekorační netkaná textilie s velurovým povrchem
- duroptex: duroplasticky vázaný materiál z rostlinných, skelných a/nebo minerálních vláken (bez hexa)

3 Absorbéry pro motorový prostor, které 
jsou vystaveny vlhké nečistotě a mo-

torovému oleji, jsou vyrobeny z integrální 
pěny. Tato speciální pěna se vyznačuje 
snižující se hustotou z vnější strany směrem 
dovnitř. Povrch tak působí jako kůže, která 
zabraňuje vniknutí nečistot, zatímco porézní 
jádro zajišťuje akustický účinek.

4 U vnitřních tlumicích dílů čelní stěny 
se použitím obnovitelných surovin 

v materiálu PropylatNVH minimalizují nebo 
zcela nahrazují těžké vrstvy materiálu. Na 
výslovné přání zákazníka však mohou být 
použity také izolace na bázi těžkých vrstev 
nebo těžké pěny k dosažení maximálního 
účinku zvukové izolace.

5 Podlahové koberce jsou vyráběny 
z osvědčeného materiálu PropylatTRIM 

a mohou být potaženy různými dekory. 
V drtivé většině se však používá vpichovaný 
koberec v kvalitě Ibolours nebo tuftingový 
koberec.

6 Podlahové tlumicí díly tvoří společně s koberci interiéru funkční, akusticky účinné podlahové 
celky. Vláknité materiály zde postupně nahrazují klasická pěnová řešení. Jejich původní výhody 

oproti textilním dílům, zejména konstantní hustota při velmi různé tloušťce, byly plně kompenzová-
ny procesně technologickými inovacemi ve výrobě tlumicích dílů z materiálu PropylatNVH. 

+  nízká závislost na ceně ropy
+  nízká hmotnost dílu
+ minimalizovaná spotřeba materiálu
+  použití obnovitelných surovin

7 U stropních panelů je dosahováno díky LowMass produktům vysokých úspor hmotnosti. Prvky 
stropních panelů, například posuvné a panoramatické střechy, mají díky sendvičové struktuře 

z papírové voštiny a skla zvlášť lehkou a stabilní konstrukci.

8  Duroplasticky vázané vláknité materiály jako triflexadvanced a duroptex umožňují konstruovat  
obložení opěradel řidiče s vysokými okraji, s kašírovanými ohyby a v komplexních prostorových 

formách. Koncepty z materiálu PropylatTRIM se optimálně uplatňují u opěradel řidiče se zrcátkem.

+  nízká hmotnost dílu
+  recyklovaná přírodní vlákna jako surovina
+  nízká závislost na ceně ropy

9 Požadavky na zadní odkladová plata se výrazně liší podle typu vozidla. V kompaktní třídě je 
kladen důraz na tuhost a stabilitu, v limuzínách se zadní odkladová plata vyvinula díky různým 

montovaným dílům, jako jsou rolety nebo reproduktory, v komplexní systémy. Tyto vysoké i velmi 
odlišné požadavky dokáže společnost Borgers, jako přední výrobce zadních odkladových plat, opti-
málně plnit díky cílenému použití vybraných přírodních a syntetických vláken a  
inovačním konstrukčním konceptům.

+  vysoká tepelná stabilita
+  velmi široká dekorativní pestrost
+  nízká hmotnost
+  vysoká stabilita

10 Pro řadu absorbérů v prostoru pro cestující a v zavazadlovém 
prostoru se používají měkké PUR pěny. Díly z měkké pěny 

uzavřou díky přesné geometrii akustické „díry“, které nutně vykazuje 
každá karoserie. Tlumicí díly z měkké pěny, například pod zadními od-
kladovými platy, tak významně přispívají k „pocitu obývacího pokoje“ 
v luxusních limuzínách.

11 Jako přední systémový dodavatel pro obložení zavazadlového 
prostoru vyvíjí společnost Borgers v úzké spolupráci se zákaz-

níkem pro každé vozidlo – ať limuzína, kombi, SUV nebo kabriolet 
– koncept zavazadlového prostoru na míru. Speciální atributy řešení 
zavazadlového prostoru Borgers:

+  lehké, stabilní a flexibilní koncepty materiálu
+  vysoce kvalitní povrchy
+  akustický účinek
+  kreativní management zavazadlového prostoru
+  inovativní a patentovaná řešení například pro kabriolety
+  inteligentní koncepty odkládacích přihrádek
+  integrace nejrůznějších funkčních nástaveb
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12 Společnost Borgers je vynálezcem textilního obložení pod-
běhů, které dnes patří ke standardu od malých automobilů až 

po luxusní vozy. V závislosti na konkrétní úpravě konceptu materiálu 
nabízejí textilní obložení podběhů různé výhody, ale všechny mají 
oproti dříve běžně používaným plastovým vstřikovaným dílům tyto 
společné výhody:

+  výrazné snížení hluku v prostoru pro cestující, zejména pokud jde 
o valivý hluk pneumatik, stříkající vodu na mokré vozovce a nárazy 
odletujících kamenů

+ redukce odstřikující vody
+  dodatečná ochrana proti korozi
+  nižší hmotnost
+  vyšší odolnost proti oděru a nárazu

13  Textilní obložení spodku karoserie je moderním, inovačním 
řešením pro spodky karoserie vozidel. Výhody textilního obložení 

podběhů se tak rozšiřují na celý spodek karoserie. Vzniká tak optimální 
systém, který je z hlediska funkčnosti, hospodárnosti a šetření zdrojů 
daleko lepší než běžné koncepty spodku karoserie.

+  úspora hmotnosti
+  ochrana proti korozi
+  zlepšené akustické vlastnosti
+  použití recyklovaných materiálů
+  bezodpadová výroba
+  vyšší efektivita nákladů
+  dlouhá životnost díky vyšší odolnosti proti otěru a nárazu
+  lepší aerodynamika
+ redukce odstřikující vody

vení v prostoru pro cestující a v zavazadlovém prostoru zahrnuje 
spektrum výrobků jak tlumicí díly pro celý interiér, tak obložení 
podběhů a spodku karoserie pro exteriér.

Papírová voština: Jádro 
obzvlášť lehkých a stabilních 
nosných dílů

2V závislosti na požadavcích jsou izolace čelní stěny na straně 
motoru z materiálu triflexadvanced nebo iboPUR vybaveny 

přídavnými tepelnými štíty z hliníku. Zvláštní výhodou je v tomto 
případě oddělení tepelného štítu od součásti z rouna nebo pěny.

+  lepší zvuková absorpce díky odstupu  
mezi obložením čelní stěny 
a tepelným štítem

+  optimalizovaná tepelná 
stabilita

+  minimalizace potřebného 
použití hliníku

+  nízká hmotnost dílu
+  velmi dlouhá životnost
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Společnost BORGERS je dodavatelem výrobků pro automobily 
prakticky od svého založení v roce 1866, i když se tehdy ještě jednalo 
o kočáry, které byly vybaveny čalounickou vatou. Současně je Borgers 
jednou z nejstarších recyklačních firem vůbec, protože už tehdy 
používal její zakladatel Johann Borgers pro výrobu trhaná vlákna, tedy 
surovinu získanou ze starých textilií a oděvních zbytků.

„Centrálně vyvíjet a decentralizovaně vyrábět“, díky této zásadě 
je společnost Borgers s pobočkami a kooperacemi po celém světě 
flexibilním a spolehlivým partnerem automobilového průmyslu. 
Výkonnost podniku se odráží v dlouhodobém růstu obratu a počtu 
pracovníků. Do skupiny podniků dále patří specializované strojírenské 
firmy Olbrich a R+S Technik.

Abychom mohli našim zákazníkům neustále nabízet nová a vysoce 
kvalitní řešení, provozuje společnost Borgers ve svém sídle v Bocholtu 
výzkumné a vývojové centrum. Zde vznikají materiály, které určují 
nové standardy v oblasti pružnosti a odolnosti, postupy, které víc než 
kdy jindy zohledňují přírodu a životní prostředí, a koncepty, jak tyto 
materiály a postupy optimálně využít.

Comfort for your car
Obrázek na titulní strane: Odkládací deska za zadními sedadly Borgers z materiálu triflexadvanced pro kupé    Leták: Vydání 4

Borgers AG
Borgersstraße 2–10 | D-46397 Bocholt | Telefon: +49 (0) 2871 345 - 0 | Fax: +49 (0) 2871 345 - 291
info@borgers-group.com | www.borgers-group.com
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1Tlumicí a izolační díly, například 
 zapouzdření motoru a tunel převo-

dovky z materiálu triflexadvanced splňují 
v závislosti na vybavení nejrůznější nároky 
a používají se dokonce i ve zvlášť nároč-
ných motorových prostorech užitkových 
vozidel.

+  samozhášivá konstrukce
+  velmi dobrá zvuková absorpce
+  nízká hmotnost dílu
+  recyklovaná přírodní a minerální vlákna 

jako suroviny

2 Modulová obložení kabiny řidiče od společnosti Borgers nabízejí kromě obvyklé 
akustické funkce také řadu praktických aplikací pro každodenní život. Od věšáčku na 

šaty přes variabilní kolejnicové odkládací a nástavbové systémy z materiálu triflexadvanced 
až po lůžkové konstrukce LowMass zahrnují vše pro zařízení „mobilních apartmánů“. 
Přírodní vlákna obsažená v materiálu triflexadvanced, jako například bavlna, pohlcují 
v případě potřeby vlhkost vzduchu nebo ji zase uvolňují, a tím v prostoru zajišťují 
příjemně vyvážené klima.

3 Střešní konzole se nacházejí v přímé přístupové a zorné oblasti řidiče a spolujezdců, 
a proto tvoří nejdůležitější část celkové úložné kapacity kabiny nákladního vozu. 

Odpovídají nejvyšším standardům designu a pohodlí.  
Tyto požadavky jsou zajištěny díky vysoce kvalitním měkčeným povrchům, například 
z PVC fólií s pěněnou zadní stranou, absolutně přesným průběhům spár a komfortním 
uzavíracím mechanismům, u nichž se používají většinou plynové tlumiče. Samonosné 
konstrukce jsou vyráběny postupem SRIM, který umožňuje značné úspory hmotnosti 
tím, že lze vynechat například ocelové výztuže.

4 Palubní desky, jako v tomto případě pro zájezdový autobus, jsou pro řidiče nedílnou 
součástí jejich pracoviště. Proto jsou naše výrobky praktické, komfortní, ergonomic-

ké a odolné. Vysoké nároky na úpravu povrchu jsou splněny díky přesným průběhům 
spár a atraktivním, dekorativním materiálům s pěněnou zadní stranou, například ABS 
fóliím. Vzhledem k tomu, že v takovém kokpitu jsou nainstalovány kompletní informační 
systémy řidiče, palubní počítače, navigační systémy a podle potřeby i ledničky, nabízíme 
řešení s modulovou konstrukcí a mimořádně snadnou údržbou.
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Výrobky pro užitková vozidla

Vysoký firemní standard je potvrzen certifikací našeho systému řízení 
kvality dle ISO 9001 a ISO/TS 16949. Rozhodujícím faktorem jsou 
v neposlední řadě kromě hladkých interních procesů také těsné zamě-
ření na zákazníka a zapojení našich dodavatelů do výrobních procesů.

Ekologické povědomí je navíc základem naší firemní politiky. Snažíme 
se co nejefektivněji využívat zdroje a minimalizovat spotřebu energie, 
vody, surovin, pomocných a provozních látek. To je umožněno přede-
vším využíváním obnovitelných surovin a recyklací. Na základě tohoto 
ekologického zaměření bylo naše řízení ochrany životního prostředí 
certifikováno podle ISO 14001 a naše hospodaření s energiemi získalo 
certifikaci podle ISO 50001.

S přibližně 7 000 pracovníky v rámci celého koncernu bylo dosaženo 
obratu více než 750 milionů eur. Společnost Borgers AG se sídlem ve 
vestfálském Bocholtu i dnes vlastní a vede již pátá generace zaklada-
telské rodiny.

•
Norwalk, 
Ohio

Langfang•
•Shenyang

•ZÍotoryja
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Společnost BORGERS je dodavatelem výrobků pro automobily 
prakticky od svého založení v roce 1866, i když se tehdy ještě jednalo 
o kočáry, které byly vybaveny čalounickou vatou. Současně je Borgers 
jednou z nejstarších recyklačních firem vůbec, protože už tehdy 
používal její zakladatel Johann Borgers pro výrobu trhaná vlákna, tedy 
surovinu získanou ze starých textilií a oděvních zbytků.

„Centrálně vyvíjet a decentralizovaně vyrábět“, díky této zásadě 
je společnost Borgers s pobočkami a kooperacemi po celém světě 
flexibilním a spolehlivým partnerem automobilového průmyslu. 
Výkonnost podniku se odráží v dlouhodobém růstu obratu a počtu 
pracovníků. Do skupiny podniků dále patří specializované strojírenské 
firmy Olbrich a R+S Automotive.

Abychom mohli našim zákazníkům neustále nabízet nová a vysoce 
kvalitní řešení, provozuje společnost Borgers ve svém sídle v Bocholtu 
výzkumné a vývojové centrum. Zde vznikají materiály, které určují 
nové standardy v oblasti pružnosti a odolnosti, postupy, které víc než 
kdy jindy zohledňují přírodu a životní prostředí, a koncepty, jak tyto 
materiály a postupy optimálně využít.
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 zapouzdření motoru a tunel převo-

dovky z materiálu triflexadvanced splňují 
v závislosti na vybavení nejrůznější nároky 
a používají se dokonce i ve zvlášť nároč-
ných motorových prostorech užitkových 
vozidel.

+  samozhášivá konstrukce
+  velmi dobrá zvuková absorpce
+  nízká hmotnost dílu
+  recyklovaná přírodní a minerální vlákna 

jako suroviny

2 Modulová obložení kabiny řidiče od společnosti Borgers nabízejí kromě obvyklé 
akustické funkce také řadu praktických aplikací pro každodenní život. Od věšáčku na 

šaty přes variabilní kolejnicové odkládací a nástavbové systémy z materiálu triflexadvanced 
až po lůžkové konstrukce LowMass zahrnují vše pro zařízení „mobilních apartmánů“. 
Přírodní vlákna obsažená v materiálu triflexadvanced, jako například bavlna, pohlcují 
v případě potřeby vlhkost vzduchu nebo ji zase uvolňují, a tím v prostoru zajišťují 
příjemně vyvážené klima.

3 Střešní konzole se nacházejí v přímé přístupové a zorné oblasti řidiče a spolujezdců, 
a proto tvoří nejdůležitější část celkové úložné kapacity kabiny nákladního vozu. 

Odpovídají nejvyšším standardům designu a pohodlí.  
Tyto požadavky jsou zajištěny díky vysoce kvalitním měkčeným povrchům, například 
z PVC fólií s pěněnou zadní stranou, absolutně přesným průběhům spár a komfortním 
uzavíracím mechanismům, u nichž se používají většinou plynové tlumiče. Samonosné 
konstrukce jsou vyráběny postupem SRIM, který umožňuje značné úspory hmotnosti 
tím, že lze vynechat například ocelové výztuže.

4 Palubní desky, jako v tomto případě pro zájezdový autobus, jsou pro řidiče nedílnou 
součástí jejich pracoviště. Proto jsou naše výrobky praktické, komfortní, ergonomic-

ké a odolné. Vysoké nároky na úpravu povrchu jsou splněny díky přesným průběhům 
spár a atraktivním, dekorativním materiálům s pěněnou zadní stranou, například ABS 
fóliím. Vzhledem k tomu, že v takovém kokpitu jsou nainstalovány kompletní informační 
systémy řidiče, palubní počítače, navigační systémy a podle potřeby i ledničky, nabízíme 
řešení s modulovou konstrukcí a mimořádně snadnou údržbou.

Výrobky pro užitková vozidla

Vysoký firemní standard je potvrzen certifikací našeho systému řízení 
kvality dle ISO 9001 a ISO/TS 16949. Rozhodujícím faktorem jsou 
v neposlední řadě kromě hladkých interních procesů také těsné zamě-
ření na zákazníka a zapojení našich dodavatelů do výrobních procesů.

Ekologické povědomí je navíc základem naší firemní politiky. Snažíme 
se co nejefektivněji využívat zdroje a minimalizovat spotřebu energie, 
vody, surovin, pomocných a provozních látek. To je umožněno přede-
vším využíváním obnovitelných surovin a recyklací. Na základě tohoto 
ekologického zaměření bylo naše řízení ochrany životního prostředí 
certifikováno podle ISO 14001 a naše hospodaření s energiemi získalo 
certifikaci podle ISO 50001.

S přibližně 6 500 pracovníky v rámci celého koncernu bylo dosaženo 
obratu více než 800 milionů eur. Společnost Borgers SE & Co. KGaA se 
sídlem ve vestfálském Bocholtu i dnes vlastní zakladatelské rodiny.
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