
Firma BORGERS już od 1866 roku jest dostawcą produktów do 
 samochodów, których funkcje w tamtych czasach pełniły jeszcze 
dorożki wyściełane watoliną. Firma Borgers jest również jednym 
z najstarszych przedsiębiorstw recyklingu, gdyż założyciel firmy, 
Johann Borgers, włókna do wyściółek pozyskiwał ze starych ubrań 
i resztek konfekcyjnych.

Dewizą firmy Borgers jest „centralne planowanie i zdecentralizowa-
ne wykonywanie”, dzięki czemu jest ona niezawodnym partnerem 
przemysłu samochodowego, dysponującym lokalizacjami i możli-
wościami kooperacji na całym świecie. O wydajności firmy świadczy 
długotrwały wzrost obrotów i liczebności załogi. Do wspólnej grupy 
przedsiębiorstw należą firmy specjalizujące się w budowie maszyn – 
Olbrich oraz R+S Technik.

Aby móc oferować naszym klientom stale nową jakość i najwyższej 
klasy rozwiązania, firma Borgers ma w swojej siedzibie głównej, 
w Bocholt, centrum badawczo-rozwojowe. Tu powstają materiały, 
które stanowią nowe wzorce, jeśli idzie o elastyczność i wytrzyma-
łość, oraz metody, które coraz bardziej uwzględniają potrzeby natury 
i środowiska naturalnego, a także koncepcje, które określają, jak 
optymalnie wykorzystywać te materiały i metody.

Comfort for your car
Tytuł ilustracji: Tylna półka Borgers z tworzywa triflexadvanced w samochodzie Coupé    Folder: Wydanie 4.
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1 Elementy tłumiące i izolacyjne, na 
przykład komora silnika i tunel wału 

napędowego, wykonane z materiału 
triflexadvanced, odpowiadają, w zależności od 
wykonania, różnym wymaganiom i znaj-
dują zastosowanie również w komorach 
silnika pojazdów użytkowych.

+  samotłumiąca konstrukcja
+  bardzo dobra absorpcja dźwięku
+  mały ciężar
+  na bazie włókien mineralnych 

z możliwością recyklingu

2 Modułowa konstrukcja wyłożenia kabiny kierowcy stosowana przez firmę Borgers 
charakteryzuje się nie tylko znaną funkcjonalnością pod względem akustycznym, 

ale ma także liczne praktyczne zastosowania w codziennym użytku. Te zastosowania, 
poczynając od wieszaków na ubrania, po różne półki na szynach i przystawki z materia-
łu triflexadvanced, a kończąc na lekkich konstrukcjach łóżek, tworzą wyposażenie „mobil-
nego apartamentu” kierowcy. Zawarte w materiale triflexadvanced naturalne włókna, na 
przykład bawełna, wchłaniają w zależności od potrzeby wilgoć lub oddają ją z powro-
tem, zapewniając przyjemny, wyrównany klimat pomieszczenia.

3 Konsole dachowe znajdują się w bezpośrednim zasięgu i widoku kierowcy oraz 
pasażerów, dlatego stanowią najważniejszą część elementów do przechowywania 

bagażu w kabinie samochodu ciężarowego. Podlegają one wysokim wymaganiom, jeśli 
idzie o ich projektowanie i komfort.  
Aby spełnić te wymagania, stosowane są najwyższej jakości wykończenia powierzchni, 
na przykład z piankowych folii PCV, precyzyjne odstępy i wygodne mechanizmy zamyka-
jące, działające najczęściej na zasadzie ciśnienia gazu. Samonośne konstrukcje wykona-
ne w technologii SRIM charakteryzują się lekkością i umożliwiają na przykład rezygnację 
ze stalowych wzmocnień.

4 Deska rozdzielcza, taka jak ta w dużym autobusie, jest dla kierowcy istotną częścią 
jego miejsca pracy. Dlatego nasze produkty są praktyczne, wygodne, ergonomiczne 

i wytrzymałe. Aby spełnić wysokie wymagania dotyczące projektu powierzchni stosu-
jemy precyzyjne odstępy i piankowe materiały dekoracyjne, na przykład folie ABS. Po-
nieważ w kabinie kierowcy zostają wbudowane różne systemy informacyjne, komputer 
pokładowy, systemy nawigacji, a także w razie potrzeby lodówki, oferujemy rozwiązania 
modułowe i jednocześnie łatwe do konserwacji.
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Produkty do pojazdów użytkowych

O wysokich standardach pracy przedsiębiorstwa świadczą certyfikaty 
zarządzania jakością – ISO 9001 i ISO/TS 16949. Elementem decydu-
jącym są tu, poza sprawnymi procesami wewnętrznymi, nasze ścisłe 
ukierunkowanie na potrzeby klientów i włączanie naszych dostaw-
ców do procesów produkcyjnych.

Ponadto polityka naszego przedsiębiorstwa koncentruje się również 
na ochronie środowiska. Dążymy do tego, aby wykorzystywać zasoby 
z możliwie największą wydajnością i minimalizować zużycie energii, 
wody i materiałów operacyjnych. Osiągamy to przede wszystkim 
dzięki stosowaniu surowców odnawialnych i recyklingowi. Odzwier-
ciedleniem tego ekologicznego myślenia są uzyskane certyfikaty 
dotyczące zarządzania ochroną środowiska (ISO 14001) i zarządzania 
energią (ISO 50001).

Koncern jako całość, zatrudniający 7000 pracowników, osiąga obrót 
ponad 750 milionów euro. Firma Borgers AG, z główną siedzibą 
w westfalskim mieście Bocholt, jest nadal własnością już piątej 
generacji rodziny założycielskiej i jest przez nią kierowana.
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Firma Borgers projektuje i wytwarza skuteczne elementy związane 
z oddziaływaniem akustycznym pojazdów. Te elementy pokrycia, 
nośne, tłumiące i izolacyjne jako szczególnie lekkie znajdują zastoso-
wanie wewnątrz i na zewnątrz pojazdów osobowych i użytkowych. 

1  Wytłumienie maski pojazdu wykonuje się ze sprawdzonego 
tworzywa triflexadvanced. Alternatywnie stosuje się też iboPUR.

 
+  bardzo dobra absorpcja dźwięku
+  mały ciężar

Produkty do samochodów osobowych

Materiały i koncepcje:
Materiały dzielą się ze względu na ich cechy funkcjonalne na materiały izolacyjne, tłumiące, 
pokrywające i nośne oraz dekoracyjne:

- triflexadvanced: termoutwardzalne tworzywo z włókien roślinnych, szklanych i/lub mineralnych
- iboPUR: odporny na ciepło materiał tłumiący z pianki poliuretanowej
- iboFoam: zintegrowana i miękka pianka stosowana w szeregu elementów tłumiących
-  PropylatNVH: termoplastycznie wiązane tworzywo tłumiące o małej do średniej gęstości z włókien 

bawełnianych
-  PropylatTRIM: termoplastycznie wiązane, porowate tworzywo o dużej gęstości, z włókien roślinnych, 

mineralnych i/lub chemicznych służące do wytwarzania elementów pokrycia i nośnych
-  LowMass: Filozofia projektowania i marka nadrzędna dla elementów konstrukcyjnych o maksymalnie 

zmniejszonym ciężarze, np. konstrukcje przekładkowe o lekkich warstwach rdzenia z plastra 
papierowego przekładanych warstwami z włókien

- Ibolours: materiał dekoracyjny o powierzchni przypominającej welur
- duroptex: termoutwardzalne tworzywo z włókien roślinnych, szklanych i/lub mineralnych (hexafrei)

3 Wytłumienia komory silnika, która jest 
narażona na wilgotne zabrudzenia i olej 

silnikowy są wykonywane z pianki zintegro-
wanej. Ten specjalny rodzaj pianki charak-
teryzuje się gęstością malejącą w kierunku 
od strony zewnętrznej do wewnętrznej. 
Dzięki temu jej powierzchnia jest jak skóra, 
zapobiegająca przedostawaniu się brudu, 
a porowate wnętrze tworzy wytłumienie 
akustyczne.

4 W ściankach przednich dzięki zasto-
sowaniu surowców odnawialnych 

w materiale PropylatNVH zminimalizowano 
lub w ogóle zastąpiono użycie ciężkich ma-
teriałów warstwowych. Jednak na wyraźne 
życzenie klienta mogą być też stosowane 
izolacje z warstw ciężkich lub ciężkich 
pianek, aby uzyskać maksymalną izolację 
akustyczną.

5 Dywaniki podłogowe wykonywane są 
ze sprawdzonego tworzywa PropylatTRIM 

i mogą być na różne sposoby ozdabiane 
i uszlachetniane. Zwykle stosuje się tu tech-
niki Ibolours lub tuft dające efekt włókniny.

6 Wytłumienia podłogowe tworzą wraz z dywanikami podłogowymi skuteczny funkcjonalny 
zespół tłumiący akustykę. Tu tworzywa z włókien wypierają coraz częściej piankę. Jej wcze-

śniejsze zalety w porównaniu z materiałami tekstylnymi – przede wszystkim jednolita gęstość przy 
bardzo różnej grubości – przestały całkowicie przeważać po wprowadzeniu innowacyjnych procesów 
technologicznych przy produkcji tworzywa tłumiącego PropylatNVH. 

+  mała zależność od ceny ropy
+  mały ciężar
+  mały wkład materiałowy
+  zastosowanie surowców odnawialnych

7 Podsufitki, dzięki zastosowaniu technologii LowMass, są znacznie lżejsze. Elementy podsufitki, 
na przykład w dachach rozsuwanych lub panoramicznych, mają lekką i stabilną konstrukcję 

z przekładanych plastrów papierowych i włókien szklanych.

8 Termoutwardzalne tworzywa z włókien, takie jak triflexadvanced i duroptex, umożliwiają konstruk-
cję oparć foteli  z wysokimi bokami, laminowanymi wygięciami i o złożonej formie przestrzen-

nej. Termoplastyczny PropylatTRIM znajduje zastosowanie w konstrukcji oparć foteli z lusterkiem.

+  mały ciężar
+  surowce z włókien naturalnych otrzymywanych z recyklingu
+  mała zależność od ceny ropy

9 Wymagania dotyczące tylnej półki różnią się bardzo w zależności od typu pojazdu. Podczas 
gdy w klasie pojazdów kompaktowych najważniejszym kryterium jest sztywność i stabilność, 

w limuzynach tylna półka jest wzbogacana np. przez rolety lub głośniki i tworzy złożoną konstrukcję. 
Firma Borgers, jako jeden z wiodących producentów tylnych półek do samochodów, spełnia w najlep-
szy możliwy sposób różnorodne związane z nimi wymagania, dzięki celowemu doborowi wybranych 
włókien naturalnych i sztucznych oraz innowacyjnym projektom.

+  wysoka stabilność termiczna
+  duża różnorodność możliwości dekoracyjnych
+  mały ciężar
+  duża stabilność

10 W przypadku wielu wytłumień kabiny i bagażnika stosuje się 
miękkie pianki poliuretanowe (PUR). Miękka pianka zamyka 

z geometryczną dokładnością akustyczne „dziury”, które w nieunik-
niony sposób ma każda karoseria. Wytłumienia z miękkiej gąbki 
w luksusowych limuzynach, na przykład pod tylną półką, sprawiają, że 
czujemy się w takich pojazdach jak w pokoju mieszkalnym.

11 Jako wiodący dostawca elementów pokrycia bagażników 
firma Borgers jest w stanie, w ścisłej współpracy z klientami, 

dostarczyć dostosowaną koncepcję bagażnika dla dowolnych pojaz-
dów – czy to będzie limuzyna, kombi, SUV, czy kabriolet. Szczególne 
cechy rozwiązań firmy Borgers dla bagażników:

+  lekkie, stabilne i elastyczne materiały
+  wysokiej jakości powierzchnia
+  efektywność pod względem akustycznym
+  kreatywność upakowania bagażu
+  innowacyjne i opatentowane rozwiązania, np. dla kabrioletów
+  inteligentna koncepcja schowków
+  integracja różnych modułów
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12 Firma Borgers wynalazła tekstylne wykładziny nadkoli, 
stosowane obecnie standardowo w samochodach osobowych, 

poczynając od małych, po luksusowe. W zależności od konkretnego 
projektu koncepcji materiałowej tekstylne wykładziny nadkoli mają 
różne zalety, ale wspólnymi, w porównaniu z wcześniejszymi typowy-
mi kształtkami wtryskowymi, są:

+  znaczne zmniejszenie szumu w kabinie pasażerskiej, szczególnie 
szumu toczenia się opon, szumu rozbryzgów wody na mokrej jezdni 
i uderzeń kamieni

+  zmniejszenie rozbryzgów wody
+  dodatkowa ochrona przed korozją
+  mały ciężar
+  większa odporność na ścieranie i uderzenia

13 Tekstylne wykładziny są nowoczesnym rozwiązaniem stosowa-
nym do wykańczania spodu podwozia pojazdu. W ten sposób 

zalety tekstylnych wykładzin nadkoli przenosi się na całe podwozie. 
Dzięki temu uzyskuje się optymalne rozwiązania, które pod względem 
funkcjonalności, ekonomiczności i ochrony zasobów są znacznie lepsze od 
konwencjonalnego sposobu wykańczania spodu podwozia.

+  mniejszy ciężar
+  ochrona przed korozją
+  lepsze właściwości akustyczne
+  zastosowanie surowców z recyklingu
+  wykonanie bez odpadów
+  mniejszy koszt
+  większa trwałość dzięki zwiększonej odporności na ścieranie i uderzenia
+  lepsza aerodynamika
+  zmniejszenie rozbryzgów wody

Oprócz elementów funkcjonalnego wyposażenia kabiny pasażer-
skiej i bagażnika oferta obejmuje również wytłumienie całego 
wnętrza pojazdu, a także w obszarach zewnętrznych wykładziny 
do nadkoli i podwozia.

Plaster papierowy: rdzeń 
szczególnie lekkich i stabilnych 
elementów nośnych

2W zależności od wymagań, izolację ścianki czołowej od 
strony silnika, wykonaną z triflexadvanced lub iboPUR, uzupełnia 

się dodatkowo osłoną cieplną z aluminium. Szczególną zaletą jest 
przy tym oddzielenie osłony cieplnej od elementów z włókniny 
lub pianki.

+  lepsza absorbcja dźwięku dzięki 
odstępowi pomiędzy 
wykładziną ścianki 
czołowej a osłoną cieplną

+  optymalna stabilność 
termiczna

+  mniejsze zużycie aluminium
+  mały ciężar
+  bardzo duża trwałość
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Firma Borgers projektuje i wytwarza skuteczne elementy związane 
z oddziaływaniem akustycznym pojazdów. Te elementy pokrycia, 
nośne, tłumiące i izolacyjne jako szczególnie lekkie znajdują zastoso-
wanie wewnątrz i na zewnątrz pojazdów osobowych i użytkowych. 

1  Wytłumienie maski pojazdu wykonuje się ze sprawdzonego 
tworzywa triflexadvanced. Alternatywnie stosuje się też iboPUR.

 
+  bardzo dobra absorpcja dźwięku
+  mały ciężar

Produkty do samochodów osobowych

Materiały i koncepcje:
Materiały dzielą się ze względu na ich cechy funkcjonalne na materiały izolacyjne, tłumiące, 
pokrywające i nośne oraz dekoracyjne:

- triflexadvanced: termoutwardzalne tworzywo z włókien roślinnych, szklanych i/lub mineralnych
- iboPUR: odporny na ciepło materiał tłumiący z pianki poliuretanowej
- iboFoam: zintegrowana i miękka pianka stosowana w szeregu elementów tłumiących
-  PropylatNVH: termoplastycznie wiązane tworzywo tłumiące o małej do średniej gęstości z włókien 

bawełnianych
-  PropylatTRIM: termoplastycznie wiązane, porowate tworzywo o dużej gęstości, z włókien roślinnych, 

mineralnych i/lub chemicznych służące do wytwarzania elementów pokrycia i nośnych
-  LowMass: Filozofia projektowania i marka nadrzędna dla elementów konstrukcyjnych o maksymalnie 

zmniejszonym ciężarze, np. konstrukcje przekładkowe o lekkich warstwach rdzenia z plastra 
papierowego przekładanych warstwami z włókien

- Ibolours: materiał dekoracyjny o powierzchni przypominającej welur
- duroptex: termoutwardzalne tworzywo z włókien roślinnych, szklanych i/lub mineralnych (hexafrei)

3 Wytłumienia komory silnika, która jest 
narażona na wilgotne zabrudzenia i olej 

silnikowy są wykonywane z pianki zintegro-
wanej. Ten specjalny rodzaj pianki charak-
teryzuje się gęstością malejącą w kierunku 
od strony zewnętrznej do wewnętrznej. 
Dzięki temu jej powierzchnia jest jak skóra, 
zapobiegająca przedostawaniu się brudu, 
a porowate wnętrze tworzy wytłumienie 
akustyczne.

4 W ściankach przednich dzięki zasto-
sowaniu surowców odnawialnych 

w materiale PropylatNVH zminimalizowano 
lub w ogóle zastąpiono użycie ciężkich ma-
teriałów warstwowych. Jednak na wyraźne 
życzenie klienta mogą być też stosowane 
izolacje z warstw ciężkich lub ciężkich 
pianek, aby uzyskać maksymalną izolację 
akustyczną.

5 Dywaniki podłogowe wykonywane są 
ze sprawdzonego tworzywa PropylatTRIM 

i mogą być na różne sposoby ozdabiane 
i uszlachetniane. Zwykle stosuje się tu tech-
niki Ibolours lub tuft dające efekt włókniny.

6 Wytłumienia podłogowe tworzą wraz z dywanikami podłogowymi skuteczny funkcjonalny 
zespół tłumiący akustykę. Tu tworzywa z włókien wypierają coraz częściej piankę. Jej wcze-

śniejsze zalety w porównaniu z materiałami tekstylnymi – przede wszystkim jednolita gęstość przy 
bardzo różnej grubości – przestały całkowicie przeważać po wprowadzeniu innowacyjnych procesów 
technologicznych przy produkcji tworzywa tłumiącego PropylatNVH. 

+  mała zależność od ceny ropy
+  mały ciężar
+  mały wkład materiałowy
+  zastosowanie surowców odnawialnych

7 Podsufitki, dzięki zastosowaniu technologii LowMass, są znacznie lżejsze. Elementy podsufitki, 
na przykład w dachach rozsuwanych lub panoramicznych, mają lekką i stabilną konstrukcję 

z przekładanych plastrów papierowych i włókien szklanych.

8 Termoutwardzalne tworzywa z włókien, takie jak triflexadvanced i duroptex, umożliwiają konstruk-
cję oparć foteli  z wysokimi bokami, laminowanymi wygięciami i o złożonej formie przestrzen-

nej. Termoplastyczny PropylatTRIM znajduje zastosowanie w konstrukcji oparć foteli z lusterkiem.

+  mały ciężar
+  surowce z włókien naturalnych otrzymywanych z recyklingu
+  mała zależność od ceny ropy

9 Wymagania dotyczące tylnej półki różnią się bardzo w zależności od typu pojazdu. Podczas 
gdy w klasie pojazdów kompaktowych najważniejszym kryterium jest sztywność i stabilność, 

w limuzynach tylna półka jest wzbogacana np. przez rolety lub głośniki i tworzy złożoną konstrukcję. 
Firma Borgers, jako jeden z wiodących producentów tylnych półek do samochodów, spełnia w najlep-
szy możliwy sposób różnorodne związane z nimi wymagania, dzięki celowemu doborowi wybranych 
włókien naturalnych i sztucznych oraz innowacyjnym projektom.

+  wysoka stabilność termiczna
+  duża różnorodność możliwości dekoracyjnych
+  mały ciężar
+  duża stabilność

10 W przypadku wielu wytłumień kabiny i bagażnika stosuje się 
miękkie pianki poliuretanowe (PUR). Miękka pianka zamyka 

z geometryczną dokładnością akustyczne „dziury”, które w nieunik-
niony sposób ma każda karoseria. Wytłumienia z miękkiej gąbki 
w luksusowych limuzynach, na przykład pod tylną półką, sprawiają, że 
czujemy się w takich pojazdach jak w pokoju mieszkalnym.

11 Jako wiodący dostawca elementów pokrycia bagażników 
firma Borgers jest w stanie, w ścisłej współpracy z klientami, 

dostarczyć dostosowaną koncepcję bagażnika dla dowolnych pojaz-
dów – czy to będzie limuzyna, kombi, SUV, czy kabriolet. Szczególne 
cechy rozwiązań firmy Borgers dla bagażników:

+  lekkie, stabilne i elastyczne materiały
+  wysokiej jakości powierzchnia
+  efektywność pod względem akustycznym
+  kreatywność upakowania bagażu
+  innowacyjne i opatentowane rozwiązania, np. dla kabrioletów
+  inteligentna koncepcja schowków
+  integracja różnych modułów
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12 Firma Borgers wynalazła tekstylne wykładziny nadkoli, 
stosowane obecnie standardowo w samochodach osobowych, 

poczynając od małych, po luksusowe. W zależności od konkretnego 
projektu koncepcji materiałowej tekstylne wykładziny nadkoli mają 
różne zalety, ale wspólnymi, w porównaniu z wcześniejszymi typowy-
mi kształtkami wtryskowymi, są:

+  znaczne zmniejszenie szumu w kabinie pasażerskiej, szczególnie 
szumu toczenia się opon, szumu rozbryzgów wody na mokrej jezdni 
i uderzeń kamieni

+  zmniejszenie rozbryzgów wody
+  dodatkowa ochrona przed korozją
+  mały ciężar
+  większa odporność na ścieranie i uderzenia

13 Tekstylne wykładziny są nowoczesnym rozwiązaniem stosowa-
nym do wykańczania spodu podwozia pojazdu. W ten sposób 

zalety tekstylnych wykładzin nadkoli przenosi się na całe podwozie. 
Dzięki temu uzyskuje się optymalne rozwiązania, które pod względem 
funkcjonalności, ekonomiczności i ochrony zasobów są znacznie lepsze od 
konwencjonalnego sposobu wykańczania spodu podwozia.

+  mniejszy ciężar
+  ochrona przed korozją
+  lepsze właściwości akustyczne
+  zastosowanie surowców z recyklingu
+  wykonanie bez odpadów
+  mniejszy koszt
+  większa trwałość dzięki zwiększonej odporności na ścieranie i uderzenia
+  lepsza aerodynamika
+  zmniejszenie rozbryzgów wody

Oprócz elementów funkcjonalnego wyposażenia kabiny pasażer-
skiej i bagażnika oferta obejmuje również wytłumienie całego 
wnętrza pojazdu, a także w obszarach zewnętrznych wykładziny 
do nadkoli i podwozia.

Plaster papierowy: rdzeń 
szczególnie lekkich i stabilnych 
elementów nośnych

2W zależności od wymagań, izolację ścianki czołowej od 
strony silnika, wykonaną z triflexadvanced lub iboPUR, uzupełnia 

się dodatkowo osłoną cieplną z aluminium. Szczególną zaletą jest 
przy tym oddzielenie osłony cieplnej od elementów z włókniny 
lub pianki.

+  lepsza absorbcja dźwięku dzięki 
odstępowi pomiędzy 
wykładziną ścianki 
czołowej a osłoną cieplną

+  optymalna stabilność 
termiczna

+  mniejsze zużycie aluminium
+  mały ciężar
+  bardzo duża trwałość
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Firma Borgers projektuje i wytwarza skuteczne elementy związane 
z oddziaływaniem akustycznym pojazdów. Te elementy pokrycia, 
nośne, tłumiące i izolacyjne jako szczególnie lekkie znajdują zastoso-
wanie wewnątrz i na zewnątrz pojazdów osobowych i użytkowych. 

1  Wytłumienie maski pojazdu wykonuje się ze sprawdzonego 
tworzywa triflexadvanced. Alternatywnie stosuje się też iboPUR.

 
+  bardzo dobra absorpcja dźwięku
+  mały ciężar

Produkty do samochodów osobowych

Materiały i koncepcje:
Materiały dzielą się ze względu na ich cechy funkcjonalne na materiały izolacyjne, tłumiące, 
pokrywające i nośne oraz dekoracyjne:

- triflexadvanced: termoutwardzalne tworzywo z włókien roślinnych, szklanych i/lub mineralnych
- iboPUR: odporny na ciepło materiał tłumiący z pianki poliuretanowej
- iboFoam: zintegrowana i miękka pianka stosowana w szeregu elementów tłumiących
-  PropylatNVH: termoplastycznie wiązane tworzywo tłumiące o małej do średniej gęstości z włókien 

bawełnianych
-  PropylatTRIM: termoplastycznie wiązane, porowate tworzywo o dużej gęstości, z włókien roślinnych, 

mineralnych i/lub chemicznych służące do wytwarzania elementów pokrycia i nośnych
-  LowMass: Filozofia projektowania i marka nadrzędna dla elementów konstrukcyjnych o maksymalnie 

zmniejszonym ciężarze, np. konstrukcje przekładkowe o lekkich warstwach rdzenia z plastra 
papierowego przekładanych warstwami z włókien

- Ibolours: materiał dekoracyjny o powierzchni przypominającej welur
- duroptex: termoutwardzalne tworzywo z włókien roślinnych, szklanych i/lub mineralnych (hexafrei)

3 Wytłumienia komory silnika, która jest 
narażona na wilgotne zabrudzenia i olej 

silnikowy są wykonywane z pianki zintegro-
wanej. Ten specjalny rodzaj pianki charak-
teryzuje się gęstością malejącą w kierunku 
od strony zewnętrznej do wewnętrznej. 
Dzięki temu jej powierzchnia jest jak skóra, 
zapobiegająca przedostawaniu się brudu, 
a porowate wnętrze tworzy wytłumienie 
akustyczne.

4 W ściankach przednich dzięki zasto-
sowaniu surowców odnawialnych 

w materiale PropylatNVH zminimalizowano 
lub w ogóle zastąpiono użycie ciężkich ma-
teriałów warstwowych. Jednak na wyraźne 
życzenie klienta mogą być też stosowane 
izolacje z warstw ciężkich lub ciężkich 
pianek, aby uzyskać maksymalną izolację 
akustyczną.

5 Dywaniki podłogowe wykonywane są 
ze sprawdzonego tworzywa PropylatTRIM 

i mogą być na różne sposoby ozdabiane 
i uszlachetniane. Zwykle stosuje się tu tech-
niki Ibolours lub tuft dające efekt włókniny.

6 Wytłumienia podłogowe tworzą wraz z dywanikami podłogowymi skuteczny funkcjonalny 
zespół tłumiący akustykę. Tu tworzywa z włókien wypierają coraz częściej piankę. Jej wcze-

śniejsze zalety w porównaniu z materiałami tekstylnymi – przede wszystkim jednolita gęstość przy 
bardzo różnej grubości – przestały całkowicie przeważać po wprowadzeniu innowacyjnych procesów 
technologicznych przy produkcji tworzywa tłumiącego PropylatNVH. 

+  mała zależność od ceny ropy
+  mały ciężar
+  mały wkład materiałowy
+  zastosowanie surowców odnawialnych

7 Podsufitki, dzięki zastosowaniu technologii LowMass, są znacznie lżejsze. Elementy podsufitki, 
na przykład w dachach rozsuwanych lub panoramicznych, mają lekką i stabilną konstrukcję 

z przekładanych plastrów papierowych i włókien szklanych.

8 Termoutwardzalne tworzywa z włókien, takie jak triflexadvanced i duroptex, umożliwiają konstruk-
cję oparć foteli  z wysokimi bokami, laminowanymi wygięciami i o złożonej formie przestrzen-

nej. Termoplastyczny PropylatTRIM znajduje zastosowanie w konstrukcji oparć foteli z lusterkiem.

+  mały ciężar
+  surowce z włókien naturalnych otrzymywanych z recyklingu
+  mała zależność od ceny ropy

9 Wymagania dotyczące tylnej półki różnią się bardzo w zależności od typu pojazdu. Podczas 
gdy w klasie pojazdów kompaktowych najważniejszym kryterium jest sztywność i stabilność, 

w limuzynach tylna półka jest wzbogacana np. przez rolety lub głośniki i tworzy złożoną konstrukcję. 
Firma Borgers, jako jeden z wiodących producentów tylnych półek do samochodów, spełnia w najlep-
szy możliwy sposób różnorodne związane z nimi wymagania, dzięki celowemu doborowi wybranych 
włókien naturalnych i sztucznych oraz innowacyjnym projektom.

+  wysoka stabilność termiczna
+  duża różnorodność możliwości dekoracyjnych
+  mały ciężar
+  duża stabilność

10 W przypadku wielu wytłumień kabiny i bagażnika stosuje się 
miękkie pianki poliuretanowe (PUR). Miękka pianka zamyka 

z geometryczną dokładnością akustyczne „dziury”, które w nieunik-
niony sposób ma każda karoseria. Wytłumienia z miękkiej gąbki 
w luksusowych limuzynach, na przykład pod tylną półką, sprawiają, że 
czujemy się w takich pojazdach jak w pokoju mieszkalnym.

11 Jako wiodący dostawca elementów pokrycia bagażników 
firma Borgers jest w stanie, w ścisłej współpracy z klientami, 

dostarczyć dostosowaną koncepcję bagażnika dla dowolnych pojaz-
dów – czy to będzie limuzyna, kombi, SUV, czy kabriolet. Szczególne 
cechy rozwiązań firmy Borgers dla bagażników:

+  lekkie, stabilne i elastyczne materiały
+  wysokiej jakości powierzchnia
+  efektywność pod względem akustycznym
+  kreatywność upakowania bagażu
+  innowacyjne i opatentowane rozwiązania, np. dla kabrioletów
+  inteligentna koncepcja schowków
+  integracja różnych modułów
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12 Firma Borgers wynalazła tekstylne wykładziny nadkoli, 
stosowane obecnie standardowo w samochodach osobowych, 

poczynając od małych, po luksusowe. W zależności od konkretnego 
projektu koncepcji materiałowej tekstylne wykładziny nadkoli mają 
różne zalety, ale wspólnymi, w porównaniu z wcześniejszymi typowy-
mi kształtkami wtryskowymi, są:

+  znaczne zmniejszenie szumu w kabinie pasażerskiej, szczególnie 
szumu toczenia się opon, szumu rozbryzgów wody na mokrej jezdni 
i uderzeń kamieni

+  zmniejszenie rozbryzgów wody
+  dodatkowa ochrona przed korozją
+  mały ciężar
+  większa odporność na ścieranie i uderzenia

13 Tekstylne wykładziny są nowoczesnym rozwiązaniem stosowa-
nym do wykańczania spodu podwozia pojazdu. W ten sposób 

zalety tekstylnych wykładzin nadkoli przenosi się na całe podwozie. 
Dzięki temu uzyskuje się optymalne rozwiązania, które pod względem 
funkcjonalności, ekonomiczności i ochrony zasobów są znacznie lepsze od 
konwencjonalnego sposobu wykańczania spodu podwozia.

+  mniejszy ciężar
+  ochrona przed korozją
+  lepsze właściwości akustyczne
+  zastosowanie surowców z recyklingu
+  wykonanie bez odpadów
+  mniejszy koszt
+  większa trwałość dzięki zwiększonej odporności na ścieranie i uderzenia
+  lepsza aerodynamika
+  zmniejszenie rozbryzgów wody

Oprócz elementów funkcjonalnego wyposażenia kabiny pasażer-
skiej i bagażnika oferta obejmuje również wytłumienie całego 
wnętrza pojazdu, a także w obszarach zewnętrznych wykładziny 
do nadkoli i podwozia.

Plaster papierowy: rdzeń 
szczególnie lekkich i stabilnych 
elementów nośnych

2W zależności od wymagań, izolację ścianki czołowej od 
strony silnika, wykonaną z triflexadvanced lub iboPUR, uzupełnia 

się dodatkowo osłoną cieplną z aluminium. Szczególną zaletą jest 
przy tym oddzielenie osłony cieplnej od elementów z włókniny 
lub pianki.

+  lepsza absorbcja dźwięku dzięki 
odstępowi pomiędzy 
wykładziną ścianki 
czołowej a osłoną cieplną

+  optymalna stabilność 
termiczna

+  mniejsze zużycie aluminium
+  mały ciężar
+  bardzo duża trwałość
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Firma BORGERS już od 1866 roku jest dostawcą produktów do 
 samochodów, których funkcje w tamtych czasach pełniły jeszcze 
dorożki wyściełane watoliną. Firma Borgers jest również jednym 
z najstarszych przedsiębiorstw recyklingu, gdyż założyciel firmy, 
Johann Borgers, włókna do wyściółek pozyskiwał ze starych ubrań 
i resztek konfekcyjnych.

Dewizą firmy Borgers jest „centralne planowanie i zdecentralizowa-
ne wykonywanie”, dzięki czemu jest ona niezawodnym partnerem 
przemysłu samochodowego, dysponującym lokalizacjami i możli-
wościami kooperacji na całym świecie. O wydajności firmy świadczy 
długotrwały wzrost obrotów i liczebności załogi. Do wspólnej grupy 
przedsiębiorstw należą firmy specjalizujące się w budowie maszyn – 
Olbrich oraz R+S Automotive.

Aby móc oferować naszym klientom stale nową jakość i najwyższej 
klasy rozwiązania, firma Borgers ma w swojej siedzibie głównej, 
w Bocholt, centrum badawczo-rozwojowe. Tu powstają materiały, 
które stanowią nowe wzorce, jeśli idzie o elastyczność i wytrzyma-
łość, oraz metody, które coraz bardziej uwzględniają potrzeby natury 
i środowiska naturalnego, a także koncepcje, które określają, jak 
optymalnie wykorzystywać te materiały i metody.

Comfort for your car
Tytuł ilustracji: Tylna półka Borgers z tworzywa triflexadvanced w samochodzie Coupé    Folder: Wydanie 5.

Borgers SE & Co. KGaA
Borgersstraße 2–10 | D-46397 Bocholt | Telefon: +49 (0) 2871 345 - 0 | Faks: +49 (0) 2871 345 - 291
info@borgers-group.com | www.borgers-group.com
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1 Elementy tłumiące i izolacyjne, na 
przykład komora silnika i tunel wału 

napędowego, wykonane z materiału 
triflexadvanced, odpowiadają, w zależności od 
wykonania, różnym wymaganiom i znaj-
dują zastosowanie również w komorach 
silnika pojazdów użytkowych.

+  samotłumiąca konstrukcja
+  bardzo dobra absorpcja dźwięku
+  mały ciężar
+  na bazie włókien mineralnych 

z możliwością recyklingu

2 Modułowa konstrukcja wyłożenia kabiny kierowcy stosowana przez firmę Borgers 
charakteryzuje się nie tylko znaną funkcjonalnością pod względem akustycznym, 

ale ma także liczne praktyczne zastosowania w codziennym użytku. Te zastosowania, 
poczynając od wieszaków na ubrania, po różne półki na szynach i przystawki z materia-
łu triflexadvanced, a kończąc na lekkich konstrukcjach łóżek, tworzą wyposażenie „mobil-
nego apartamentu” kierowcy. Zawarte w materiale triflexadvanced naturalne włókna, na 
przykład bawełna, wchłaniają w zależności od potrzeby wilgoć lub oddają ją z powro-
tem, zapewniając przyjemny, wyrównany klimat pomieszczenia.

3 Konsole dachowe znajdują się w bezpośrednim zasięgu i widoku kierowcy oraz 
pasażerów, dlatego stanowią najważniejszą część elementów do przechowywania 

bagażu w kabinie samochodu ciężarowego. Podlegają one wysokim wymaganiom, jeśli 
idzie o ich projektowanie i komfort.  
Aby spełnić te wymagania, stosowane są najwyższej jakości wykończenia powierzchni, 
na przykład z piankowych folii PCV, precyzyjne odstępy i wygodne mechanizmy zamyka-
jące, działające najczęściej na zasadzie ciśnienia gazu. Samonośne konstrukcje wykona-
ne w technologii SRIM charakteryzują się lekkością i umożliwiają na przykład rezygnację 
ze stalowych wzmocnień.

4 Deska rozdzielcza, taka jak ta w dużym autobusie, jest dla kierowcy istotną częścią 
jego miejsca pracy. Dlatego nasze produkty są praktyczne, wygodne, ergonomiczne 

i wytrzymałe. Aby spełnić wysokie wymagania dotyczące projektu powierzchni stosu-
jemy precyzyjne odstępy i piankowe materiały dekoracyjne, na przykład folie ABS. Po-
nieważ w kabinie kierowcy zostają wbudowane różne systemy informacyjne, komputer 
pokładowy, systemy nawigacji, a także w razie potrzeby lodówki, oferujemy rozwiązania 
modułowe i jednocześnie łatwe do konserwacji.

Produkty do pojazdów użytkowych

O wysokich standardach pracy przedsiębiorstwa świadczą certyfikaty 
zarządzania jakością – ISO 9001 i ISO/TS 16949. Elementem decydu-
jącym są tu, poza sprawnymi procesami wewnętrznymi, nasze ścisłe 
ukierunkowanie na potrzeby klientów i włączanie naszych dostaw-
ców do procesów produkcyjnych.

Ponadto polityka naszego przedsiębiorstwa koncentruje się również 
na ochronie środowiska. Dążymy do tego, aby wykorzystywać zasoby 
z możliwie największą wydajnością i minimalizować zużycie energii, 
wody i materiałów operacyjnych. Osiągamy to przede wszystkim 
dzięki stosowaniu surowców odnawialnych i recyklingowi. Odzwier-
ciedleniem tego ekologicznego myślenia są uzyskane certyfikaty 
dotyczące zarządzania ochroną środowiska (ISO 14001) i zarządzania 
energią (ISO 50001).

Koncern jako całość, zatrudniający 6500 pracowników, osiąga obrót 
ponad 800 milionów euro. Firma Borgers SE & Co. KGaA, z główną 
siedzibą w westfalskim mieście Bocholt, jest nadal własnością już  
rodziny założycielskiej i jest..
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Firma BORGERS już od 1866 roku jest dostawcą produktów do 
 samochodów, których funkcje w tamtych czasach pełniły jeszcze 
dorożki wyściełane watoliną. Firma Borgers jest również jednym 
z najstarszych przedsiębiorstw recyklingu, gdyż założyciel firmy, 
Johann Borgers, włókna do wyściółek pozyskiwał ze starych ubrań 
i resztek konfekcyjnych.

Dewizą firmy Borgers jest „centralne planowanie i zdecentralizowa-
ne wykonywanie”, dzięki czemu jest ona niezawodnym partnerem 
przemysłu samochodowego, dysponującym lokalizacjami i możli-
wościami kooperacji na całym świecie. O wydajności firmy świadczy 
długotrwały wzrost obrotów i liczebności załogi. Do wspólnej grupy 
przedsiębiorstw należą firmy specjalizujące się w budowie maszyn – 
Olbrich oraz R+S Automotive.

Aby móc oferować naszym klientom stale nową jakość i najwyższej 
klasy rozwiązania, firma Borgers ma w swojej siedzibie głównej, 
w Bocholt, centrum badawczo-rozwojowe. Tu powstają materiały, 
które stanowią nowe wzorce, jeśli idzie o elastyczność i wytrzyma-
łość, oraz metody, które coraz bardziej uwzględniają potrzeby natury 
i środowiska naturalnego, a także koncepcje, które określają, jak 
optymalnie wykorzystywać te materiały i metody.

Comfort for your car
Tytuł ilustracji: Tylna półka Borgers z tworzywa triflexadvanced w samochodzie Coupé    Folder: Wydanie 6.
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1 Elementy tłumiące i izolacyjne, na 
przykład komora silnika i tunel wału 

napędowego, wykonane z materiału 
triflexadvanced, odpowiadają, w zależności od 
wykonania, różnym wymaganiom i znaj-
dują zastosowanie również w komorach 
silnika pojazdów użytkowych.

+  samotłumiąca konstrukcja
+  bardzo dobra absorpcja dźwięku
+  mały ciężar
+  na bazie włókien mineralnych 

z możliwością recyklingu

2 Modułowa konstrukcja wyłożenia kabiny kierowcy stosowana przez firmę Borgers 
charakteryzuje się nie tylko znaną funkcjonalnością pod względem akustycznym, 

ale ma także liczne praktyczne zastosowania w codziennym użytku. Te zastosowania, 
poczynając od wieszaków na ubrania, po różne półki na szynach i przystawki z materia-
łu triflexadvanced, a kończąc na lekkich konstrukcjach łóżek, tworzą wyposażenie „mobil-
nego apartamentu” kierowcy. Zawarte w materiale triflexadvanced naturalne włókna, na 
przykład bawełna, wchłaniają w zależności od potrzeby wilgoć lub oddają ją z powro-
tem, zapewniając przyjemny, wyrównany klimat pomieszczenia.

3 Konsole dachowe znajdują się w bezpośrednim zasięgu i widoku kierowcy oraz 
pasażerów, dlatego stanowią najważniejszą część elementów do przechowywania 

bagażu w kabinie samochodu ciężarowego. Podlegają one wysokim wymaganiom, jeśli 
idzie o ich projektowanie i komfort.  
Aby spełnić te wymagania, stosowane są najwyższej jakości wykończenia powierzchni, 
na przykład z piankowych folii PCV, precyzyjne odstępy i wygodne mechanizmy zamyka-
jące, działające najczęściej na zasadzie ciśnienia gazu. Samonośne konstrukcje wykona-
ne w technologii SRIM charakteryzują się lekkością i umożliwiają na przykład rezygnację 
ze stalowych wzmocnień.

4 Deska rozdzielcza, taka jak ta w dużym autobusie, jest dla kierowcy istotną częścią 
jego miejsca pracy. Dlatego nasze produkty są praktyczne, wygodne, ergonomiczne 

i wytrzymałe. Aby spełnić wysokie wymagania dotyczące projektu powierzchni stosu-
jemy precyzyjne odstępy i piankowe materiały dekoracyjne, na przykład folie ABS. Po-
nieważ w kabinie kierowcy zostają wbudowane różne systemy informacyjne, komputer 
pokładowy, systemy nawigacji, a także w razie potrzeby lodówki, oferujemy rozwiązania 
modułowe i jednocześnie łatwe do konserwacji.

Produkty do pojazdów użytkowych

O wysokich standardach pracy przedsiębiorstwa świadczą certyfikaty 
zarządzania jakością – ISO 9001 i ISO/TS 16949. Elementem decydu-
jącym są tu, poza sprawnymi procesami wewnętrznymi, nasze ścisłe 
ukierunkowanie na potrzeby klientów i włączanie naszych dostaw-
ców do procesów produkcyjnych.

Ponadto polityka naszego przedsiębiorstwa koncentruje się również 
na ochronie środowiska. Dążymy do tego, aby wykorzystywać zasoby 
z możliwie największą wydajnością i minimalizować zużycie energii, 
wody i materiałów operacyjnych. Osiągamy to przede wszystkim 
dzięki stosowaniu surowców odnawialnych i recyklingowi. Odzwier-
ciedleniem tego ekologicznego myślenia są uzyskane certyfikaty 
dotyczące zarządzania ochroną środowiska (ISO 14001) i zarządzania 
energią (ISO 50001).

Koncern jako całość, zatrudniający 6500 pracowników, osiąga obrót 
ponad 800 milionów euro. Firma Borgers SE & Co. KGaA, z główną 
siedzibą w westfalskim mieście Bocholt, jest nadal własnością już  
rodziny założycielskiej i jest.
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