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VIZE A HODNOTY 02

Prohlášení prezidenta

"Nejdůležitějším přínosem, který  firma může nabídnout 
společenskému pokroku, je co nejúčinnější řízení svých 

aktivit.

To znamená, že nikdy nezapomenete na hodnoty, které 
jsou základem jakékoli občanské společnosti. Společnost 
LeghornGroup byla vždy a je i  nadále zapojena do aktivit, 
které jsou podle našeho názoru neoddělitelné od našich 
každodenních činností v oblasti bezpečnosti, jako jsou 
vzdělávací programy, dary a společenská angažovanost 

Luciano Grapsa - prezident a generální ředitel společnosti 
LeghornGroup srl

Cíl

Hlavním cílem společnosti LeghornGroup je účinně, 
lukrativně a zodpovědně působit v sektoru zabezpeční a 

ochrany .

Touhou společnosti LeghornGroup je se stát centrem 
tohoto úsilí,které je podporováno  silným odhodláním 

vyrábět a vyvíjet inovativní a vysoce efektivní 
bezpečnostní  řešení

Odpovědnost .

LeghornGroup srl má 5 hlavních oblastí své odpovědnosti a především směrem k:

1. Vlastním partnerům - ochranu jejich investic a garanci jejich návratnosti

2. Našim zákazníkům – soustavnou péčí o stávající zákazníky a rozvíjením obchodních vztahů s novými zákazníky,
nabídkou širokého spektra výrobků a perfektním servisem s důrazem na cenu, kvalitu, bezpečnost

3. Našim zaměstnancům - respektováním jejich práv, nabídkou dobrých pracovních podmínek a zajištěním jejich osobní
a profesionální spokojenosti. Podporovat a maximálně využít jejich talentu a zajistit stejnou pracovní příležitost pro
všechny ; povzbudit je k zapojení do plánování a řízení jejich práce a každodenní aplikace firemní vize a hodnot

4. Spolupracujícím firmám - zajistit vzájemnou obchodní výhodnost mezi partnery a dodavateli a prosadit naše základní
vize a hodnoty do vzájemných vztahů. Jejich zavedení by mělo být rozhodujícím faktorem při jejich tvorbě a i pro další
období

5. Společnosti – podnikat jako odpovědní členové společnosti respektováním jednotlivých právních předpisů v
působnosti společnosti LeghornGroup srl. Vyjadřovat svou podporu základním lidským právům v souladu se svou
legitimní rolí jako soukromého podnikatele a věnovat hlavní pozornost především zdraví, bezpečnosti a životnímu
prostředí a rámci celospolečenského udržitelného rozvoje.
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LeghornGroup srl, založen v roce 1978, je výrobcem a
dodavatelem bezpečnostních plomb a bezpečnostních
produktů pro ochranu majetku specializující se především na
aplikace pro přepravu a logistiku.

Díky bohatým zkušenostem, vlastním návrhům a výrobním
kapacitám, může společnost LeghornGroup poskytnout
komplexní odpověď na všechny otázky týkající se bezpečnosti.
Rozmanitý sortiment produktů, systémů a řešení na zakázku
umožnil společnosti LeghornGroup se stát jedním z
evropských lídrů tohoto odvětví

Díky vlastním obchodním zastoupením v Evropě, Latinské
Americe a na Středním východě a vlastními výrobními závody
na výrobu plastových výlisků a kovových dílů, má společnost
LeghornGroup plnou kontrolu nad celou řadou svých výrobků
a rozsáhlou celosvětovou síť pro podporu klientů

Kromě toho je součástí firmy i počítačová a elektronická
divize, která pracuje již více než deset let na zvýšení
bezpečnostní úrovně produktů společnosti LeghornGroup
aplikací nejnovějších technických vlastností, jejichž cílem je
ochrana všech aktiv, údajů a informací a vytváření lepší
budoucnosti pro nás všechny

Hlavní funkce výrobků a bezpečnostních systémů firmy LeghornGroup
jsou:
- řízení
- ochrana
- sledování
- identifikace
chránící zboží a majetek před manipulací nebo krádežím pomocí
nejvhodnějšího řešení (ať už mechanického, elektronického nebo jejich
kombinací), které poskytnou nejenom maximální bezpečnost, ale
zaručují i jejich ekonomickou efektivitu

LeghornGroup je take výrobcem automatických identifikačních
systémů používající RFID k podpoře sledovatelnosti objektů, zvířat a
lidí, nabízející nové a efektivní operace pro urychlení dodavatelského
řetězce.

Cílem společnosti LeghornGroup je být silně orientován na zákazníka a poskytnout mu specifické řešení, které bude zcela
vyhovovat jeho potřebám a díky úzké spolupráci s klienty jsme schopni vyřešit jakýkoliv problém
Společnost denně pracuje nejen na tom, aby zcela pochopila podstatu problémů souvisejících s nezákonnými a trestnými
činnostmi, ale současně nalezla také prostředky, jak tyto problémy odstranit. LeghornGroup s.r.l. proto uchovává
podrobnou dlouhodobou databázi svých produktů, aby mohla být účinně nápomocna policejním silám v boji proti zločinu
Současně společnost LeghornGroup poskytuje aktivní poradenskou on line službu pro ty , kteří potřebují vyřešit nějaký
bezpečnostní problém nebo hledají konkrétní produkt v tomto odvětví

.
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Společnost LeghornGroup srl nabízí dodávky bezpečnostních produktů, systémů a služeb . Jejich výroba začala odbornými
konzultacemi se specialisty pro design, vývoj a výrobu , které měly vést ke komplexnímu řešení, splňující individuální
potřeby každého klienta

Výrobní jednotky jsou vedeny týmem profesionálů provozující vlastní výrobní závody, což jim umožňuje rychle a efektivně
reagovat na různé požadavky jednotlivých zákazníků

Nabízíme široký sortiment výrobků od mechanických plomb z plastu a kovu, přes bezpečnostní vaky nebo etikety, až po
celou řadu vyspělých elektronických systémů. Proto je LeghornGroup schopen přijít s nejvhodnějším řešením pro jakýkoliv
bezpečnostní problém.

Spolupráce

Společnost LeghornGroup úzce spolupracuje se svými klienty a poskytuje bezpečnostní studie na míru, které nabídnou 
nejlepší  řešení nebo produkt podle jejich požadavků.

LeghornGroup srl je ideálním partnerem, který nabízí  jednak odborné znalosti v oblasti bezpečnosti a současně funguje i 
jako spolehlivý dodavatel bezpečnostních produktů.

Cenově výhodné a efektivní technické řešení

Po důkladné analýze požadavků zákazníka představí společnost
LeghornGroup své technické a ekonomické návrhy, které nejvíce
využívají poměr cena / výkon
Tvořivost společnosti LeghornGroup a schopnost řešit problémy
ji řadí na přední místa v konkurenčním světě výrobců
bezpečnostních plomb nejen v Evropě, ale i na celém světě.
solutions.
Interní návrhářský tým a přímá výroba

LegornGroup tvoří kvalifikovaný tým zaměstnanců, který
zahrnuje mechaniky, elektronické inženýry a IT specialisty , kteří
mají bohaté zkušenosti a kvalifikaci pro nalezení
nejefektivnějšího bezpečnostního zabezpečení

Celý technický tým každý den pracuje na řešení různých otázky související s výrobky a systémy zabezpečující zboží a
proti neoprávněné manipulaci.
Díky svým moderním výrobním závodům je společnost LeghornGroup schopna přímo zasahovat do výrobního procesu a
dokonce zajistit výrobní lisovací formy přímo dle požadavku zákazníka
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Ochranu

LeghornGroup může chránit vaše zboží a majetek bezpečnostními
plombami a různými výrobky pro ochranu proti manipulaci.
Společnost může vytvářet na míru technická řešení splňující
požadavky zákazníka
.

Kontrolu

LeghornGroup je schopna zajistit , že pomocí bezpečnostních 
produktů a integrovaného hardwarové a softwarového řešení je 
možno umožnit operátorovi monitorovat jednotlivé zásilky, pohyb 
osob a dopravních prostředků v reálném čase a místě a a v případě 
potřeby i přímo zasáhnout 

Identifikaci

LeghornGroup prostřednictvím inovativních technických

produktů a vlastních bezpečnostních řešení umožňuje

uživatelům jednoznačně a bezpečně identifikovat zboží,

vozidla, kontejnery, zvířata a lidi.

Sledování zásilek

Sledovací systémy GPS umožňují uživatelům sledovat polohu, stav 
a pohyb vozidel a lidí.
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LeghornGroup S.R.O.
Palackého 3145/41, 466 01 Jablonec nad Nisou, Czech Republic

Ph +420 775 506 447- info@leghorngroup.cz – www.leghorngroup.cz

Polska: info@leghorngroup.pl

LeghornGroup ITALY
www.leghorngroup.it

LeghornGroup USA
www.leghorngroup.com

LeghornGroup BELGIUM
www.leghorngroup.be

www.leghorngroup. nl

LeghornGroup INDIA
www.leghorngroup.in

LeghornGroup CZECH REP.
www.leghorngroup.cz

www.leghorngroup.pl

LeghornGroup GREECE
www.leghorngroup.gr

LeghornGroup MOLDOVA
www.leghorngroup.ro

LeghornGroup SPAIN
www.leghorngroup.es
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