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Grupa przedsiębiorstw Dr. Schneider 

Grupa przedsiębiorstw Dr. Schneider z siedzibą w Kronach-Neuses to wiodący producent  najwyższej 

klasy elementów wyposażenia wnętrza samochodów: począwszy od innowacyjnych systemów 

nawiewowych, przez wysoce zintegrowane osłony, a skończywszy na złożonych modułach tablic 

rozdzielczych i konsol środkowych, jak również elementach z obszaru mechatroniki i elektroniki. Jako 

strategiczny partner naszych klientów pracujemy nad inteligentnymi rozwiązaniami dla branży 

motoryzacyjnej przyszłości – na całym świecie. Ponad 4000 pracowników zatrudnionych w ośmiu 

zakładach produkcyjnych w Niemczech, Chinach, Polsce, Hiszpanii i USA oraz w biurach sprzedaży na 

całym świecie, z pełnym zaangażowaniem realizuje projekty firmy, sprawiając, że samochód staje się 

najprzyjemniejszym miejscem na ziemi. 

 

Nasze kompetencje jako dostawcy są kompleksowe – od najnowszych technologii w budowie maszyn i 

urządzeń poprzez zaawansowane technologie formowania wtryskowego i lakierowania aż po 

przyszłościowe technologie montażu i produkcję zintegrowanych podzespołów elektronicznych. 

Precyzyjnie zaplanowane procesy just-in-time są tak samo częścią portfolio usług jak zlecenia just-in-

sequence. Oprócz niezawodnych produkcji wielkoseryjnych, Dr. Schneider wytwarza również małe 

serie dla nietypowych koncepcji wnętrz lub produkcje jednorazowe. To dlatego mamy przyjemność 

pracować dla najbardziej znanych i cenionych marek samochodów, takich jak: BMW, Daimler AG, 

Ferrari, Ford, Jaguar/Land Rover, Maserati, Renault, Toyota, Volvo oraz koncern VW.  

 

Dzięki własnemu Ośrodkowi Badań i Rozwoju jesteśmy jednym z najważniejszych pionierów technologii 

na rynku dostawców w naszej branży. Swój sukces zawdzięczamy długoletniemu doświadczeniu oraz 

innowacyjnemu potencjałowi w kompletnym procesie powstawania produktów – od przyjęcia zlecenia, 

przez projektowanie, aż do produkcji seryjnej. 

 



 

Kontakt dla prasy 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: 

Grupa przedsiębiorstw Dr. Schneider 

Ria Schuberth, Kierownik działu komunikacji/ rzecznik prasowy 

Lindenstraße 10-12 

96317 Kronach-Neuses  |  niemcy 

Telefon: +49 9261 968-1352 

E-Mail: ria.schuberth@dr-schneider.com 
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Potwierdzają to również nagrody, takie jak Daimler Supplier Innovation Award, Yanfeng European 

Supplier Award, VolvoCars Quality Excellence Award czy Volkswagen Group Award for Innovation & 

Technology, Top 100 Innovator, które jako dostawca motoryzacyjny otrzymaliśmy w ostatnich latach. 

W 2019 r. do Dr. Schneider powędrowała również nagroda Volkswagen Group Award za "Value 

Innovation" oraz nagroda FCA Supplier Award w kategorii "Dostawca innowacji roku".  

 

Innowacja i estetyka, wyjątkowa jakość i perfekcja, niezawodność i poczucie odpowiedzialności - Grupa 

przedsiębiorstw Dr. Schneider realizuje swoje hasło "Focus on Excellence" we wszystkich obszarach. 

Znajduje to również odzwierciedlenie w liczbach: w 2020 r. Dr. Schneider odnotował przychód 

całkowity w wysokości prawie 436 milionów euro. Na czele Grupy przedsiębiorstw Dr. Schneider, jako 

rodzinna firma założona została w 1927 r. przez Franza Schneidera seniora. Obecnie na jej czele stoi 

Zarząd w skaładzie: Thomas Stadelmann (Prezes zarządu), Malte Mornhart (Członek zarządu ds. 

finansowo-administracyjnych), Stefan Knoll (Członek zarządu ds. technicznych) oraz Antonio Ramos 

(Członek zarządu ds. operacyjnych). 


