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Grupa AUNDE powstała z firmy Achter & Ebels, założonej w 1899 roku w 
Moenchengladbach. 
Z małej, pojedynczej manufaktury tekstylnej rozwinęła się aż do dostawcy 
dla przemysłu samochodowego, składającego się z grupy firm. 
Mamy wysokie wymagania dotyczące naszych dokonań, dlatego naszym 
obowiązkiem jest zapewnienie jakości naszym produktom oraz zdrowia i 
bezpieczeństwa pracownikom, przy jednoczesnej dbałości o środowisko 
naturalne i ekologię. Wszystkie nasze działania oparte są na 
wszechstronnym zintegrowanym systemie zarządzania. 
Wartości naszej firmy charakteryzują się: 
- odpowiedzialnością 
- innowacjami skupionymi na rynku 
- technologicznymi  kompetencjami 
- integralnością i wiarygodnością 
- przedsiębiorczym duchem 

Słowo wstępne 



Sukces Grupy AUNDE jako prywatnej, rodzinnej firmy jest osadzony na 
solidnej bazie  kultury organizacyjnej, która jest zorientowana na 
wartości . 
Nasze fundamentalne wartości, poczucie socjalnej odpowiedzialności 
oraz nasze wszechstronne zarządzanie opiera się  na globalnych, 
zwartych wytycznych ze szczególnym skupieniem się na: 
- bezpieczeństwie i zdrowiu 
- ciągłej nauce 
- lojalności, szczerości i szacunku 
- stałym rozwoju 
- ochronie środowiska 
- oszczędzaniu zasobów 
- przestrzeganiu przepisów ustawowych i oficjalnych uregulowań 
- przestrzeganiu międzynarodowego praw człowieka 
- przestrzeganiu równych zasad traktowania 
 

Nasza firma jest oparta na partnerskiej kulturze przedsiębiorstwa i 
włącza wszystkich pracowników do  projektowania warunków ich 
pracy, co jest podstawowym elementem tożsamości firmy. 
Zrozumienie i  uszanowanie wszystkich aspektów kultury 
organizacyjnej jest warunkiem jej dalszego przyszłego rozwoju. 

Grupa Kultura organizacyjna 

AUNDE – grupa aktywna na rynku międzynarodowym. Przez ponad 
100 lat, części i systemy były rozwijane oraz tworzone by ulepszać 
warunki życia i pracy. Grupa AUNDE  składa się z marek AUNDE i 
Isringhausen. Rozwijamy i produkujemy przędze, tkaniny techniczne, 
pokrycia z tkaniny i skóry, a także całe siedzenia i sprężyny techniczne 
dla wszystkich środków lokomocji. 
 



Historia 

1982 - Początek 
internacjonaliza
cji; pierwszy 
zakład w 
Hiszpanii. 

1986 - Grupa 
AUNDE przejmuje 
hiszpańską firmę 
ESTEBAN. 
Rozwój firmy od 
dostawcy tapicerki 
samochodowej do 
kompletnych 
systemów siedzisk. 
 
 
 
 
 
 
 

1991 - Grupa 
AUNDE nabywa  
kontrolny pakiet 
akcji grupy 
ISRINGHAUSEN. 
Rozwój i 
produkcja 
systemów 
siedzisk dla 
branży 
motoryzacyjnej.  
 
 
 
 
 

1899 - Firma ufundowana 
przez Conrada Ebelsa i 
Viktora Achtera – zakład 
przemysłowy produkujący 
męską odzież.  
 
 
 
 
 

1911 - Zmiana 
lokacji: 
Standortwechsel 
– Waldnieler 
Strasse, 
Monchengladbac
h – zakład 
przemysłowy dla 
kobiecych i 
męskich fabryk 
odzieżowych. 

1913 - 
Fabryka z 
kompletną 
linią 
produkcyjną. 

1921 - 
Dostarczanie dla 
przemysłu 
motoryzacyjnego 
poszyć na 
siedzenia. 

1959 - W 100% 
własnością 
rodziny Bolten 
– Ebels. 

2008 - Integracja 
marki ESTEBAN 
w 
ISRINGHAUSEN. 

2005 - Grupa 
AUNDE posiada 
w 100% Grupę 
ISRINGHAUSEN. 
 

2010 - Grupa 
AUNDE – 86 
zakładów w 25 
krajach. 



Zintegrowany system zarządzania. 
Zintegrowany system zarządzania jest systemem 
zorientowanym na proces, który integruje oddzielne 
systemy zarządzania Grupy – wzmagany poprzez włączenie 
potrzeb klienta, praw, reguł oraz standardów 
przemysłowych. Modułowa struktura grupy wzmacnia 
przejrzystość. Elastyczność systemu umożliwia 
przystosowanie  się do potrzeb i wymogów jakie stawia 
przed nami przyszłość. 

Internacjonalizacja poprzez bezpośrednią bliskość  klientów. 
 
Dzięki międzynarodowej sieci firm obecnych na rynku światowym  możemy 
elastycznie i mobilnie dostosowywać się do ciągłych zmian zachodzących na 
rynku. 

Internacjonalizacja 

Nasz zintegrowany system zarządzania jest skupiony wokół: 
 
-ISO TS 16949 Zarządzanie jakością w przemyśle motoryzacyjnym 
-AS/EN 9100 Zarządzanie jakością w przemyśle lotniczym 
-ISO 14001 Zarządzanie środowiskiem 
-OHSAS 18001 Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy 
-ONR 49001 Zarządzanie ryzykiem 

Zarządzanie 
projektami 

Zarządzanie 
jakością 

Zarządzanie 
środowiskiem 

Zarządzanie 
bezpieczeńs
twem pracy 

Zarządzanie 
informacją 

Zarządzanie 
ryzykiem 

Zarządzanie 
finansami 

Zarządzanie 
optymalizacjami 

Zintegrowany 

 system zarządzania 



Dążymy do osiągnięcia pozycji lidera na rynku poprzez 
doskonalenie procesu internacjonalizacji. 

Wizja 

Efektywność procesów głównych osiągana jest przez 
bezpośrednie skierowanie na nie procesów zarządczych i 
pomocniczych. 

Procesy 

Procesy zarządzania 

Główne procesy 

Procesy pomocnicze 



Centralne 
Sterowanie 
za pomocą 

IMS 

Grupa AUNDE jest kompetentnym partnerem dla rozwoju, 
produkcji i logistyki w zakresie produktów przeznaczonych dla 
wszystkich rodzajów środków transportu. Grupa AUNDE oferuje 
zintegrowane podejście, poczynając od koncepcji produktu i 
rozwoju prototypu,  a kończąc na seryjnej produkcji i usługach 
logistycznych. 

Strategia – podejście holistyczne 

Wszystkie zakłady są centrami zysków. Centralna 
koordynacja odbywa się poprzez IMS (Zintegrowany 
System Zarządzania). 

Strategia – centralne sterowanie 

Design i rozwój we współpracy z OEM 



Strategia firmy - Naszym celem jest: 
- sukces ekonomiczny 
- optymalna satysfakcja klienta 
- wiodąca pozycja na rynku 
- posiadanie wykwalifikowanego, zaangażowanego, zdrowego 
personelu 
- zgodność z przepisami bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska. 
- unikanie szkodliwych czynników dla pracowników i środowiska 
- efektywne użycie zasobów 
- nieustanny rozwój własny na każdym zakresie 
- niezawodne i bezpieczne produkty 
 

Cele 

PRZYSZŁOŚĆ 
Zabezpieczamy swoją przyszłość poprzez innowację, 
technologię oraz doskonalenie procesu 
internacjonalizacji. 

DOŚWIADCZENIE 
Nasze produkty do wnętrz pojazdów łączą w sobie 
kształt i funkcjonalność docenianą przez użytkowników. 

ZAUFANIE 
Nasi klienci mogą polegać na jakości naszych produktów, 
wyprodukowanych przy optymalnie ulokowanych zasobach - przez 
co  rozumiemy inteligentne procesy produkcji oraz oparcie  się na 
lojalnych dostawcach. 

OSIĄGNIĘCIA 
Rozwijamy, produkujemy  i dostarczamy  na skalę światową najlepsze 
produkty do wnętrz dla wszystkich rodzajów środków lokomocji. 

Strategia – marka / Marki w grupie AUNDE 
 



Piramida dot. dokumentacji ukazuje w przejrzysty sposób  jej 
strukturę . Zarządzanie dokumentami i zapisami  jest zgodne z 
odpowiednimi procedurami. Na konkretne życzenie, nasi klienci 
oraz przedstawiciele władz będą mieli szansę dostępu do 
odpowiednich dokumentów i zapisów  tak aby nie naruszać 
istniejących zasad poufności lub tajemnic  firmy . 
 

Procesy 

Instrukcje, regulacje wspierające 

Prawo i Standardy 

Dokumentacja 
 


