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Fotografia 1: Od konca decembra vlastní spoločnosť 
Hörmann sedemdesiat percent akcií talianskej spoločnosti 
Pilomat, výrobcu výsuvných a pevných pätníkov a cestných 
zábran rôznych druhov.  

Nový výrobný sektor 
Hörmann získava väčšinu akcií talianskej 
spoločnosti Pilomat 
Január 2017. Od 28. decembra 2016 vlastní výrobca brán 
a dverí Hörmann sedemdesiat percent akcií talianskej 
spoločnosti Pilomat. So sídlom v meste Grassobio 
blízko Bergama je spoločnosť Pilomat jedným z 
popredných svetových dodávateľov bariér na ochranu 
voči neoprávnenému prístupu do prevádzkových 
priestorov osobnými alebo nákladnými vozidlami. 

S viac ako 30 zamestnancami sa spoločnosť Pilomat 
špecializuje na výrobu výsuvných a pevných pätníkov a 
široký sortiment cestných zábran na ochranu prevádzkových 
priestorov a kontrolu prístupu. Výrobky sú predávané 
celosvetovo prostredníctvom špecializovaných obchodných 
partnerov. 

Dňa 28. decembra podpísal pán Christoph Hörmann, 
osobne ručiaci partner skupiny Hörmann Group, zmluvu na 
prevzatie sedemdesiatich percent akcií spoločnosti. 
Zvyšných tridsať percent zostane vlastníkovi spoločnosti, 
rodine Toffetti. Pán Bruno Toffetti si zachová pozíciu 
generálneho riaditeľa a spoločnosti bude naďalej pôsobiť na 
trhu pod názvom Pilomat. 

Pán Christoph Hörmann poznamenal: „Výrobné portfólio 
spoločnosti Pilomat rozširuje náš sortiment o bezpečnosť 
prevádzkových priestorov a budov. Naším cieľom je použiť 
medzinárodné štruktúry spoločnosti Hörmann na rozšírenie 
predaja výrobkov spoločnosti Pilomat. Pán Toffetti je 
skúseným generálnym riaditeľom, ktorý pozná trh pre tieto 
výrobky a úspešne viedol spoločnosť po dlhé roky.” 
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Obrázky a popisy k obrázkom: 
 

 
Fotografia 2: Talianska spoločnosť Pilomat je jedným z 
popredných svetových dodávateľov bariér na ochranu voči 
neoprávnenému prístupu do prevádzkových priestorov 
osobnými alebo nákladnými vozidlami. Spoločnosť má vyše 
30 zamestnancov a predáva svoje výrobky po celom svete 
prostredníctvom špecializovaných obchodných partnerov. 

 

 

Fotografia 3: Talianska spoločnosť Pilomat poskytuje 
rozsiahly výrobný program, ktorý pozostáva z výsuvných a 
pevných pätníkov a cestných zábran rôznych druhov.  

 

Fotografie Pilomat 
 


