
WE DRESS  
FOR WORK
Navrhujeme, vyvíjame a vyrábame oblečenie pre vašich zamestnancov  
jedinečné odevné riešenia. Všetko pod jednou strechou.



SILNÉ KORENE
Vždy sa tešíme, keď si veľké firmy nájdu cestu do 
nášho malého Sirnachu. Už viac ako 15 rokov tu vy-
víjame vysoko technické pracovné oblečenie. Región 
 Hinterthurgau je pritom viac než naším sídlom. Drží 
nás pri zemi a predstavuje náš pevný základ.

Rýchlosť je u nás najvyššou prioritou. Ale nie pri vzťa-
hoch so zákazníkmi. Tie vnímame z dlhodobého hľa-
diska. Už viac ako 5 500 zákazníkov je za posledných 
15 rokov spokojných s našimi službami a opätovne do 
nás vkladajú dôveru – rok čo rok.

Vytvárame Európu. Aby sme zabezpečili vysokú kvali-
tu, dôverujeme európskym výrobcom. Kratšia prepra-
va, jednoduchá komunikácia a bezchybné vybavova-
nie objednávok nám šetria náklady. Tak dosiahneme 
požadované výsledky v najkratšom čase.

VYROBENÉ V EURÓPE 
NAVRHNUTÉ VO 
ŠVAJČIARSKU

SILNÉ PARTNERSTVO

„Navrhujeme, vyvíjame a vyrábame pracovné ode-
vy, ktoré sú funkčné a  pohodlné zároveň, vďaka 
čomu zvládnu aj akúkoľvek náročnú činnosť. Naše 
východošvajčiarske korene sformovali náš vysoký 
štandard kvality, zmysel pre inovácie a dlhú život-
nosť: Naša značka je preto symbolom týchto hod-
nôt už viac ako 15 rokov.“ 

Kurt Hüsler

EKOLÓGIA A EFEKTIVITA

Viac ako 40 hodín týždenne, 254 pracovných dní 
v roku – za pracovným oblečením stojí tvrdá práca – 
deň za dňom. Aby sme naše produkty mohli vybaviť 
potrebnou odolnosťou, pracujeme výhradne s  ma-
teriálmi najvyššej kvality pochádzajúcich z  Európy, 
zipsov YKK a nití Coats. V otázkach kvality nepozná-
me kompromis.

NAJVYŠŠIA KVALITA

Kým sa k vám naše oblečenie dostane, precestuje me-
nej ako 2 300 kilometrov. Nielen, že takto vytvárame 
menšiu uhlíkovú stopu, ale zanechávame aj úsmev na 
perách našich zákazníkov – pretože u nás znamená 
krátka trasa aj rýchle vybavenie objednávky.
Najvyššia kvalita za najlepšiu cenu. V našich odevných 
závodoch na Slovensku vyrába 200 priamo zamestna-
ných odborníkov s  tým najlepším vzdelaním vysoko 
funkčné látky potrebné na výrobu inovatívneho pra-
covného oblečenia. Žiadne dlhé dodacie lehoty, len 
krátke trasy a jednoduchá komunikácia. Pretože: Vy-
robené v Európe – Navrhnuté vo Švajčiarsku.



DIZAJN A VÝVOJ

VLASTNÁ  
VÝROBA

Pracujeme so šiestimi stanicami CAD „Lectra“ vy-
bavenými najnovším softvérom. Vďaka tomu vieme 
optimálne vytvárať nové kombinácie, návrhy strihov, 
súpravy veľkostí podľa požiadaviek zákazníkov. Preto 
vám ponúkame nielen cenovú atraktivitu, ale dokáže-
me vaše koncepty zrealizovať rýchlo a precízne. 
Látky sú na stôl umiestňované plne automatickým 
nakladacími strojmi a následne sú strihané. Jednotli-
vé nastrihané kusy sa potom bod po bodom porovná-
vajú s našimi štandardmi kvality – až po definitívnom 
schválení produktu začíname pracovať na zákazke. 

Našimi silnými stránkami je realizácia inovatívnych 
konceptov a  najmodernejších technológií vo vývoji 
v  kombinácii s  najnovšímí výrobnými a  logistickými 
procesmi.

Pracovné podmienky v  našich výrobniach na Slo-
vensku sú v dokonalom súlade s národnými aj me-
dzinárodnými štandardmi sociálneho zabezpečenia. 
K tomu samozrejme patrí aj regulovaný pracovný čas 
a trvalý pracovný pomer. Naši zamestnanci sa vzde-
lávajú interne aj externe. 
Naše výrobné prevádzky sú vybavené tými najmo-
dernejšími strojmi. Kladieme dôraz na to, aby sme 
stroje neustále obnovovali a  inovovali, aby naše vy-
učené šičky vedeli dodržiavať potrebné štandardy 
kvality. Pri výrobe podlieha každá pracovná operá-
cia nášmu zabezpečovaniu kvality. Všetky pracovné 
operácie sú zároveň neustále kontrolované našimi 
internými kontrolnými miestami, aby sme vám vedeli 
poskytnúť náš vysoký štandard kvality. 

V našich odevných závodoch sa pravidelne vyko-
návajú audity certifikácie FLO-CERT podľa dohody 
ETI-Base Code. Partner Nadácie Maxa Havelaara 
(Švajčiarsko).



Hüsler Berufskleider AG
Lenzbüel 7 / Gloten , 8370 Sirnach, Švajčiarsko info@huesler-ag.ch

www.huesler-ag.ch

KRAJČÍRSKY ATELIÉR 
V SIRNACHU 

RIEŠENIA B2B 
E-COMMERCE
Online objednávky aj mimo otváracích hodín, vyhľadá-
vanie produktov, informácie o skladových zásobách, 
objednanie tovaru z vlastného zákazníckeho skladu, 
automatizované objednávky a mnoho ďalšieho.

Pokazil sa vám zips na vašej obľúbenej bunde? Je 
vám oblečenie príliš veľké a  potrebovali by ste ho 
zúžiť? Sú vám nové nohavice dlhé? Potrebujú vaši 
zamestnanci špeciálne veľkosti? V  našom firemnom 
krajčírskom ateliéri sme plne vybavení na špeciálne 
zákazky, úpravy aj opravy. Riadime sa heslom: Radšej 
opraviť ako vyhodiť. 

VÝŠIVKA A POTLAČ

PLÁNOVANIE

Naše produkty si môžete personalizovať 
svojím firemným logom. Firemným obleče-
ním tak podporíte okrem ľahkej rozpozna-
teľnosti aj pocit spolupatričnosti svojich 
zamestnancov. Pomôžeme vám s  fareb-
nou realizáciou a  umiestnime pomocou 
potlače alebo výšivky vaše logo či reklamu 
na vhodné miesto.

Plánovanie a  prípravu svojho pracovného 
oblečenia prenechajte nám. 

DISTRIBUČNÍ PARTNERI
Na logické doplnenie našich vlastných kolekcií 
využívame partnerstvo starostlivo vybraných 
externých značiek.


