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Biz uluslararasıyız …
Anderson, ABD | Anting/Şanghay, Çin | Ben Arous, Tunus | Bückeburg, Almanya |
Kazablanka, Fas | Cluj, Romanya | Ebersbach/Fils, Almanya | Guanajuato, Meksika |
Hermsdorf, Almanya | İstanbul, Türkiye | Königsberg i. Bay., Almanya (Genel merkez) |
Milano, İtalya | Mönchaltorf, İsviçre | Moskova, Rusya | Okříšky, Çek Cumhuriyeti |
Pune, Hindistan | Schwarzheide, Almanya | St.-Leonards-on-Sea, Büyük Britanya |
Torcy-le-Grand, Fransa | Wels, Avusturya | Yeles/Toledo, İspanya
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LOKAS
YONLAR

DÜNYA
ÇAPINDA

... ve bölgesel olarak köklü

5

KİLOMETRE
TAŞLARI
Yolumuz
1906 FRÄNKISCHE, “Fränkische Isolierrohr- und Metallwaren-Werke Gg. Schäfer & Cie.” adıyla
Schweinfurt’ta kuruldu. Şimdiki şirket sahibinin büyükbabası olan Otto Kirchner üç yıl sonra hissedar
olarak katıldı. Şirket, izolasyon borusu fabrikasında çıkan bir yangın sonucu tamamen tahrip olduktan
sonra, 1912 yılında şu anda genel merkezinin bulunduğu Franken’deki Königsberg’e taşındı.
1919 yılında Otto Kirchner ortaklarından ayrıldı ve kuruluş tamamen ailenin mülkiyetine geçti.
Her iki dünya savaşı birçok firmayı ekonomik açıdan yıkıma uğrattı, fakat FRÄNKISCHE’nin üretimi
kesintiye uğramadan günümüze kadar devam etti.
 r. Auguste Kirchner, 1946 yılında eşi Otto’nun ölümünün ardından çetin mücadelelerin sonucunda
D
aile şirketini Amerikan vesayetinden kurtardı ve 1949 yılında yönetimi devraldı ve işleme
hammaddesi olarak plastiği tercih ederek şirketinin başarılı bir geleceğe sahip olmasını önceden
belirledi.
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Dünya çapında metalden mamül esnek elektrik tesisatı borusu ve sonsuz uzunlukta üretilebilen,
esnek plastik koruge borular ilk kez 1950’li yıllarda Königsberg’de üretildi. FRÄNKISCHE, sonsuz
   uzunlukta üretilebilen ilk koruge plastik drenaj borularının üretilmesiyle 1961 yılında yeni bir alana
girdi ve drenaj borusu tekniğinde devrim yaptı. Bu kilometre taşları 1977’den itibaren “Fränkische
Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG” adını alan şirketin başarılı geçmişinde yol göstericidir
ve sayısız diğer üretim inovasyonlarının temelini oluşturmuştur.
Firmanın kuruluşunun 100. yılı, yani 2006 önemli bir karar yılıydı. Otto Kirchner, şirket ortaklarından
tüm hisseleri devraldı ve o zamandan itibaren FRÄNKISCHE’yi tek hissedar olarak üçüncü nesile
aktardı. Şirket onun yönetimi altındayken küreselleşmeye başladı.
2008 yılında FRÄNKISCHE Industrial Pipes GmbH & Co. KG FRÄNKISCHE Rohrwerke Gebr.
Kirchner GmbH & Co. KG’nin yüzde 100 kardeş firması olarak bağımsızlığını ilan etti.

2016 FRÄNKISCHE dünya çapındaki üretim ve dağıtım merkezlerindeki 3.000’in üzerinde
çalışanıyla uluslararası aile şirketi olarak 110 yıllık varlığını kutluyor.

1952: Dünya çapında metalden
üretilmiş ilk esnek elektrik tesisatı borusu

DEVRİM

1961: Dünya çapında sonsuz olarak
üretilebilen ilk plastik koruge drenaj
borusu

1959: Dünya çapında ilk esnek
plastik elektrik tesisatı borusu
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Değerlerimizi yaşıyoruz
FRÄNKISCHE 110 yıllık şirket tarihine bakıyor. Başarımızın temelini çalışanlarımızın
inovasyon gücü ve şirket değerlerimiz oluşturuyor:

Uzun vadeli
Sağlam bir şekilde büyüyor ve aynı zamanda sonraki nesillere sağlıklı bir şirket ve
güvenli çalışma yerleri bırakmak için bağımsızlığımızı koruyoruz. Müşterilerimizle
ve iş ortaklarımızla uzun vadeli ve değerli ilişkilerimizi sürdürüyoruz.

Pazar odaklı
Güçlü ve dayanıklı, kaliteye göre tasarlanmış pazar konumumuzu uluslarararası
olarak da sürekli genişletiyoruz. Müşteriye özel ürünler ve en iyi hizmet, ilgili taleplerin
mükemmel çözümler ile örtüşmesini garanti ediyor.

FELSEFE
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SÜREKL L K
Sürdürülebilirlik
Bölge ve çevre için sorumluluk üstleniyoruz. Bu nedenle kaynakları ileri görüşlü
kullanıyoruz ve görev üstlenerek sosyal ve şirket çevremizi güçlendiriyoruz.

Aile şirketi
Saygı, güven ve birliktelik kültürümüzü şekillendirir. Ekip olarak birlikte çalışıyoruz;
herkes ve her detay başarıda ve aynı zamanda sonuç olarak şirketin devamlılığının
sağlanmasında bir pay taşıyor.
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ÇOK
YÖNLÜ
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Memnun müşteriler motivasyonumuzdur
Müşterilerimiz odak noktamızdır. Projeye özel çözümler için onların güvenilir ve yetkin
partnerleriyiz. Plastik ve metali işlemedeki onlarca yıla dayanan tecrübemiz ve teknik bilgi
birikimimiz sayesinde üstün kaliteyi ve en iyi hizmeti garanti ediyoruz.
Standartları belirleme hedefiyle daima araştırma, geliştirme ve sürekli inovasyonları hayata
geçiriyoruz. Müşteri ve ortaklarımızla bilgi paylaşımı, ürünlerimizin ve sistemlerimizin yenilenmesi
ve geliştirilmesi için önemli bir yapı taşıdır.
Ürünlerimiz arabalarda, binalarda, sokaklarda ve ev aletlerinde kısacası her yerdedir. Bu çeşitlilik
kendini iş alanlarımızda da gösterir.

MÜŞTERİ
ODAKLILIK
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Yapıda üç kat daha güçlü
Otobanlar, havalandırma sistemleri, spor alanları, demiryolları, içme suyu sistemleri, iniş pistleri,
ısıtma sistemleri – FRÄNKISCHE ürünlerinin kullanılamayacağı neredeyse hiçbir alan yoktur.
FRÄNKISCHE, sistem çözümlerine ve ürünlere yönelik büyük bir yelpaze sunmaktadır.
Yağmur suyu yönetimi gibi karmaşık konuların yanı sıra optik ağ sistemi DATALIGHT® ya da
içme suyu, gaz ve ısıtma tesisatları için kendini kanıtlamış marka alpex gibi yeni teknolojileri
de kapsamaktadır.
“Yapıda” güvenli ve sürdürülebilir çözümlerin talep edildiği her yerde ELEKTRO SİSTEMLERİ,
DRENAJ SİSTEMLERİ ve BİNA TEKNİĞİ iş gruplarımızın yenilikçi ürünleri ve sistem çözümleri
kendisini gösterir.
FRÄNKISCHE boru sistemlerinin kullanım alanları ne kadar çeşitli ise, müşterilerin, pazarın ve iş
ortaklarının aile şirketimize günlük talepleri de bir o kadar farklı, titiz ve dinamiktir. FRÄNKISCHE,
tüm alanlardaki üstün kalite seviyesini nesilden nesle korumak için ürünlerin, konseptlerin
ve sistemlerin yenilikçi gelişimi üzerinde sürekli çalışır.
Üç alan – tek imza: YAPI bölümü; saygın gelişen çözüm yetisi, çeşitlilik, inovasyon gücü,
ayrıca pazara ve insanlara karşı duyulan her türlü duyarlılık anlamına gelir.
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ELEKTRO SİSTEMLERİ
DRENAJ SİSTEMLERİ
BİNA TEKNİĞİ
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Su. Bilgi. Danışmanlık.
Su, korunması ve uygun şekilde kullanılması gereken tüm yaşamların temeli ve bizden öncekilerin
bıraktığı mirastır. Suyun kullanımını “kullanıcıya yarar” sağlayacak şekilde tasarlamak büyük bir
meydan okumadır.
Bu, farklı disiplinlerden gelen çokça tecrübe, bilgi ve özellikle de fazlaca tutku gerektiren karmaşık
bir görevdir. Bu nedenle projeci ve bakanlıklara henüz projelendirme aşamasında bile kapsamlı,
ihtiyaca yönelik danışmanlık ve proje odaklı çözümler sunuyoruz.
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KNOW-HOW

DRENAJ
SİSTEM
LERİ

İhtiyaca özel sistem çözümlerimiz aşağıdaki
alanlarda kullanılmaktadır:
n Yağmur suyu yönetimi
n Trafik yollarının drenajı
n Bina drenajı
n Tarımsal drenaj
n Bahçe, peyzaj ve spor alanı inşaatı
n Atık su tasfiyesi
n Toprak altı kablo koruması
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Gelecek bağlantısı
Veriler ve akım hiç bu kadar önemli olmamıştı. Zira bunlar olmadan son derece modern
dünyamızda hiçbir şey çalışmıyor. Öte yandan hassas hatlar, geleceğe yönelik güvenli elektrik
tesisatları için uygun sistem çözümlerine ihtiyaç duyar. Kablo koruma sayesinde, yaşam ve
teknik alanlarındaki yeni taleplerde olabildiğince esneklik sunan bir altyapı oluşur.
Ürünlerimiz ses, bilgi ve sinyal hatlarını korur, aynı zamanda en yüksek güvenlik standartlarına
uygundur. Bu anlamda yangından korunma, işlevselliğin korunması, halojen içermemesi ve UV
dayanıklılığı gibi konular odak noktasıdır.

ELEKTRO
SİSTEMLERİ
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Plastik veya metal, düz ya da koruge borulardan
elektrik tesisatı sistemlerimiz aşağıdaki alanlarda kullanılır:

n B
 ina içi elektrik tesisatlarında, örn. yeni bina, modernleştirme,
şebeke tekniği, multimedya tesisatı
n Toprak altı kablo koruması, örn. bahçe tasarımı, dış aydınlatma
n Makine ve sistem mühendisliğinde kablo koruması

GELECEK
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ÇÖZÜMLERİ
Uzmanından Bina Tekniği
Su, hava ve gaz borularımızdan akar. Çok katmanlı kompozit borular, koruge borular, tam plastik borular
ve uygun bağlantı tekniğinde uzmanız. Ürünlerimiz ve sistemlerimiz birbirini mükemmel bir şekilde
tamamlar ve her bir montaj durumu için çözümler sunar. Sürekli kaydedilen ilerlemelerin yanı sıra
ürünlerimizin özellikle hijyenik güvenliği ön planda yer alır.
Ürün yelpazemiz kullanıcı dostudur, uygulamada ortaya çıkan ihtiyaçlarla en iyi şekilde örtüşür ve
uygulamacı için kendini kanıtlamış sistem bileşenlerine ve sorun çözümlerine sahiptir.
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Yenilikçi sistem çözümlerimiz aşağıdaki alanlarda
kullanılmaktadır:

n İçme suyu tesisatı
n Isıtma tesisatı
n Kontrollü konut havalandırması
n Döşemeden ısıtma ve serinletme tesisatı
n Gaz tesisatı

BİNA
TEKNİĞİ
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OTOMOTİV
ENDÜSTRİSİ
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Özel talepler için çözümler
FRÄNKISCHE Industrial Pipes (FIP), FRÄNKISCHE Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co KG.'nin
yüzde 100 kardeş kuruluşudur. FIP bölümümüz OTOMOTİV ve ENDÜSTRİ alanları için, plastik,
koruge ve düz borular odağında dünya çapında 280.000 m2’den fazla üretim alanında projeye özel
çözümler üretir.
Hizmet yelpazesi koruge ve düz boru ekstrüzyonun yanı sıra (beş katmana kadar) şişirme kalıbı
üretimi, montaj, yüzey kaplaması, enjeksiyon döküm, örgü tekniği ve ısıl biçimlendirme gibi çok
çeşitli teknolojileri kapsar.
Ürün yelpazesinin çeşitliliği, müşterilerin farklı taleplerinden kaynaklanır, bu da
FRÄNKISCHE Industrial Pipes’i müşteriye özgü geliştirmeler ve özel üretimler için uzman bir
partner yapar.
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İnovasyondan güç alıyoruz
FRÄNKISCHE Industrial Pipes GmbH & Co. KG, teknik açıdan iddialı koruge boru
sistemleri, koruyucu hortumlar ve ayrıca otomobiller için akışkan taşıyıcı boru sistemleri
sunar.
Geniş hizmet yelpazesi ve çeşitli üretim yöntemleriyle OEM’ler ve otomotiv yan sanayi ile
sıkı işbirliği içerisinde dünya çapında doğrudan nihai montaj için seri üretimde bireysel
çözümler sunar.
FRÄNKISCHE Industrial Pipes, özel montaj alanından seri üretime hazır çözümlere kadar
komple hizmetleri tasarlar ve geliştirir.

OTOMOTİV
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İLERLEME
Motorlu taşıtlara yönelik ürünlerimiz özellikle aşağıdaki
araç bileşenlerinde kullanılır:
n	Yüksek sıcaklık zorlamaları, aşınma ve darbe zorlamalarına karşı, kablo yönetimine yönelik,
sıcaklık perdelemesi, ses emiş ve elektrik yalıtımı için müşteriye özgü koruma sistemleri
n	Yakıt hatları, depo havası tahliye sistemleri, doldurma sistemleri, yeraltı hatları, SCR havalandırma
ve hava tahliyesi sistemleri gibi OEM’e özel akışkan taşıyan sistemler
n	Komple hazır sistemler, örn. krank karteri hava tahliye sistemleri, vakum hatları, batarya havası
tahliye etme ve batarya soğutma sistemleri, kavrama hatları
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Hayatınızı kolaylaştırıyoruz
Özellikle endüstrideki kablolar sıcak ve soğuk, nem ve ıslaklık, aşınma ve darbeler ya da
diğer kimyasal ve mekanik etkiler gibi aşırı yüklere maruz kalır.
Akışkan taşıyan sistemlerimiz bu kabloları ve hatları korur, taşır ve demet haline getirir
ve müşterilerimizin kişisel görevleri için özel olarak tasarlanır ve üretilir. Bu nedenle ürün
portföyümüz sürekli gelişir ve endüstriyel uygulamalarda çok çeşitli kullanım
olanakları sunar.
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ÇEŞİTLİLİK

ENDÜSTRİ

Ürünlerimiz ve sistemlerimiz özellikle
aşağıdaki alanlarda kullanılır:
n Makineler, cihazlar ve sistemler
n Demiryolu tekniği
n Endüstri / kimya
n Robotik
n Yenilenebilir enerjiler (güneş enerjisi, rüzgar enerjisi vs.)
n Ev aletleri endüstrisi
n Sıhhi tesisat teknolojisi
n Tıp teknolojisi
n Atık gaz teknolojisi
n İklimlendirme teknolojisi
n İş ve tarım makineleri
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Made in Germany kalitesi
FRÄNKISCHE kaliteye son derece önem verir ve bu şirketin her alanı için geçerlidir. Sıfır hata
prensibi araştırma ve geliştirmede olduğu kadar satın alma, üretim ve satış bölümlerinde de
yaşatılır.
Kalite çabamız tüm şirketimize nüfuz eder. Hedefimiz, süreç, ürün ve hizmet kalitemizi sürekli
iyileştirmektir.
Bu anlayış 100 yılı aşkın bir süredir şirket felsefemizin ayrılmaz noktasıdır. Bu nedenle ISO 9001
ve ISO TS 16949 uyarınca sertifikalar entegre yönetim sistemimizin bir parçasıdır.

YÜZDE
YÜZ
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GÜVENİLİRLİK
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SORUMLULUK
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Sorumluluk üstleniyoruz
İleriki nesillere gelecek perspektifi sunmak ve temiz bir çevre bırakmak için sürdürülebilir olarak
çalışıyoruz. Bu nedenle sürdürülebilir olarak çalışmak bizim için hem ekonomik hem de ekolojik ve
sosyal bir boyuttur. Yapımız, süreçlerimiz ve sistemlerimiz sürekli kontrol edilir ve iyileştirilir. Bu
sırada CO2 salımını ve atık üretimimizi düşürür, enerji ve su tüketimini azaltır, doğal kaynakları
tasarruflu kullanır ve çevreye dikkat eden ve onu koruyan ürünler geliştiririz. Kojenerasyon tesisimizle
aynı zamanda kendi ihtiyacımız için enerji üretiriz. Sertifikalı enerji ve çevre yönetim sistemleri
çevreyi koruyan düşüncelerimizi ve davranışlarımızı vurgular.
FRÄNKISCHE ailesi daha da büyüsün ve sürsün diye eğitime büyük önem veriyoruz. Profesyonel
danışmanlık, uzmanlık bilgisine dayalı sağlam bir temeli ve çekici bir çalışma ortamını garanti eder.
Ustalık, işletmecilik ve uzmanlıkla sonuçlanan ileri eğitimlerimiz sürecimizi tamamlar.
Nesillerdir lokasyonlarımızdaki insanlar için sorumluluk üstleniyoruz. Bunun için eğitime, kültüre
ve spora teşvik, aynı zamanda da sosyal bağlılık odak noktamızdır. Böylece toplumsal çevreyi
güçlendiriyor ve bölgenin çekiciliğinin artırılmasına ve korunmasına katkı sağlıyoruz.
Birleşmiş Milletler'in sosyal ve ekolojik şirket uygulamaları için Global Compact prensiplerini
tanıyoruz.

GENİŞ
BAKIŞ
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"Biz" demek
FRÄNKISCHE BİZİZ. Aile şirketimizi, büyük ortak hedefleri olan aile şirketi olarak görüyoruz.
Bu nedenle güçlü bir ekip olarak beraber çalışıyoruz.
FRÄNKISCHE, çalışanların kişisel beceri ve yetenekleriyle merkezde yer aldıkları ailevi, yaratıcı
çalışma ortamı sunuyor.
İleri eğitim imkanları ve yükselme şansı, yeni yetiştirilen personel, uzman personel ve yöneticiler ile
yüksekokul mezunlarına uluslararası ve yenilikçi bir firmada gelecek için dinamik perspektifler yaratır.
Bu sırada çeşitli çalışma yöntemleri ile aile ve iş arasında sağlıklı bir denge kurmak mümkündür.
Çok sayıda çalışan çeşitli fırsatlardan faydalanıyor, FRÄNKISCHE'de eğitimlerine devam ediyor
ve şirkete uzun yıllar sadık kalıyorlar, hatta bazıları mesleki eğitimlerinden itibaren buradalar.
Boş zamanlarımızda da birlikte etkiniz, koşu ya da futbol takımlarında buluşuyor ve FRÄNKISCHE
fabrika itfaiyesinde ve sağlık ekibinde gönüllü görev üstleniyoruz.

AİLE

30

BİRLİKTELİK
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İNOVAS
YON

GELENEK

FRÄNKISCHE plastik ve metal borular, kanallar ve sistem bileşenlerinin geliştirilmesi, üretimi ve pazarlaması
konularında lider bir işletme olduğu gibi üstyapı kanalizasyon, otomotiv ve endüstri için de çözümler sunar.
1906’da kurulan şirket önceden olduğu gibi hala aileye aittir ve artık yaklaşık 3.000 çalışanıyla dünya çapında
üretim ve satış merkezleri ile temsil edilmektedir.
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