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TISKOVÁ ZPRÁVA  

 

Bocholt, 19. prosince 2022  

Dodavatel automobilového průmyslu BORGERS získal za 

své produkty z oceánských plastů cenu za inovace 

  

 

Pro dodavatele automobilového průmyslu firmu BORGERS jsou recyklace, 

šetrné nakládání se zdroji a ochrana životního prostředí již 156 let nedílnou 

součástí firemní filozofie. Prostřednictvím své nejnovější značky „blue Label 

by BORGERS®“ firma na tuto filozofii navazuje a stanovuje nový standard 

v oblasti výrobních procesů, technologií a produktů. 

 

To, co původně začalo jako vize, se již stalo realitou. Potvrzují to nejen první 

sériové zakázky pro automobilový průmysl, ale i čerstvé ocenění za inovace 

z 29. listopadu 2022, udělené Asociací pro vyztužené plasty (AVK). 

 

AVK je německý oborový svaz pro oblast vyztužených plastů (kompozitů), 

který každý rok uděluje renomovanou cenu za vynikající inovace. Letos o 

tuto cenu usilovalo téměř 50 firem a institutů. Značce „blue-Label by 

BORGERS®“ se ve velmi silné konkurenci podařilo umístit mezi nejlepší 

trojicí a získat tak jedno z velmi žádaných ocenění. 

 

BORGERS byl oceněn za tři produkty a řešení: 

 

1) BORGERS je vynálezce prvního textilního podběhu kol z oceánských 

plastů na světě a podařilo se mu tento produkt se značkou „blue-Label“ 

vyvinout až do fáze sériové výroby. Každé vozidlo, vybavené tímto dílem, 

zbaví řeky, moře a pláže 120 PET lahví. „Modré“ produkty jsou navíc 

vyráběny bezodpadově a na konci životnosti vozidla je lze kompletně 

recyklovat. Odpad odebraný ze životního prostředí tak trvale zůstává 

v uzavřeném materiálovém koloběhu. 

 

2) Odbornou porotu dále zaujaly monomateriálové koncepty, vyvinuté 

rovněž pod značkou „blue Label by BORGERS®“. Holger Sieben, vedoucí 

vývoje produktů k tomu říká: „Při ostrém testu jsme vyrobili více jak 8.000 dílů 

pro zavazadlový prostor. Ty jsme po simulaci životnosti vozidla úplně 

rozřezali na malé kousky, vytvořili z nich granulát a z něho upředli nová 

vlákna, ze kterých byly opět vyrobeny identické obkládací díly. Výsledek 

testu dokazuje, že díky novinkám, jako je ta naše, je koncept cirkulárního 

vozidla pro automobilky realizovatelný.“ 
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Obě výše zmíněné inovace lze vzájemně kombinovat, a navíc v podbězích 

kol rozšířit o doplňkovou funkci, pro kterou BORGERS již získal autorská 

práva: 

 

3) Tým v Bocholtu v současné době vyvíjí blue-Label podběhy kol, které 

dokážou absorbovat jemný prach. „Ten, jak je známo, vzniká nejen u 

spalovacích motorů, nýbrž i u elektrovozidel. Jejich vysoká hmotnost 

(baterie) v kombinaci s odpovídajícím vysokým točivým momentem vedou 

k obrušování pneumatik a brzd“, vysvětluje Holger Sieben. „Naše podběhy 

kol tento jemný prach absorbují, dá se říci, u zdroje, ale zároveň pohlcují i 

jemný prach, ležící na vozovce. Díky tomu tato naše inovace i v tomto 

případě přispívá k aktivní ochraně životního prostředí.“ 

 

BORGERS byl jeden z mála uchazečů o letošní cenu za inovace, udílenou 

AVK, který v soutěži předložil koncepty propojující aktivní ochranu životního 

prostředí se 100% recyklovatelností. 

 

BORGERS doposud prodal více jak 200 milionů textilních podběhů kol. 

Potenciál pro používání oceánských plastů je proto značný. Trh „modré“ 

produkty přijal, a tak do sériové výroby přichází nejen rohože zavazadlového 

prostoru a boční obložení, ale zcela aktuálně dokonce i podlahové koberce 

pro kabiny vozidel. 

 

Fotografie k této tiskové zprávě jsou k dispozici ke stažení pod následujícím 

odkazem. Popisky k fotografiím použijte prosím rovněž z uvedeného odkazu. 

 
https://www.borgers-

group.com/fileadmin/files/Download_Presse/PMs/Press_Media_blue_Label_Award_20

22_12_cz.zip  

 

Informace o skupině BORGERS 

 

Skupina BORGERS byla založena v roce 1866. Společnost dodává všem německým a 

mnoha mezinárodním automobilkám textilní díly, montované do jimi vyráběných vozidel. 

Funkční produkty společnosti BORGES jsou bez ohledu na pohon vozidla používány jako 

obzvláště lehké obkládací, nosné, tlumicí a izolační díly v prostoru pro cestující, 

v zavazadlovém a motorovém prostoru, ale i v exteriéru všech tříd vozidel, a to od malých 

aut až po těžké nákladní vozy. 

Pro každé vozidlo vyvíjí BORGERS udržitelná řešení, vycházející z obnovitelných materiálů, 

a svými inovacemi v oblasti produktů, procesů a materiálů tak neustále stanovuje nové 

standardy pro celé průmyslové odvětví. 

Mezi zákazníky patří téměř všechny přední automobilky na světě, které se společností 

BORGERS jako systémovým a vývojovým partnerem spolupracují už od velmi rané fáze 

vývoje vozidel. 

https://www.borgers-group.com/fileadmin/files/Download_Presse/PMs/Press_Media_blue_Label_Award_2022_12_cz.zip
https://www.borgers-group.com/fileadmin/files/Download_Presse/PMs/Press_Media_blue_Label_Award_2022_12_cz.zip
https://www.borgers-group.com/fileadmin/files/Download_Presse/PMs/Press_Media_blue_Label_Award_2022_12_cz.zip
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Kontaktní osoba pro zástupce médií: 

 

Joachim Urra 

Corporate Communication / Communications Manager 

JOHANN BORGERS GmbH 

Telefon: +49 2871 345 569 

JUrra@borgers-group.com 

 

nebo 

 

Dirk Bauschen 

Corporate Communication / Marketing Manager 

JOHANN BORGERS GmbH 

Telefon: +49 2871 345 578 

DBauschen@borgers-group.com 

 


