
Top Moravia Q, s.r.o.
Tajemství zdravého domova
Přesně tak zní slogan holdingu společ-
nosti Top Moravia. A jaké je tajemství je-
ho úspěchu? Top Moravia se zabývá 
především výrobou a prodejem vysoce 
kvalitního titanového nádobí. Mezi ne-
sporná plus firmy patří osobní vlastnictví 
slévárny hliníku Top Alulit, s.r.o., 
v Benešově u Prahy a lakovny TPT 
coating s.r.o. v Adamově, kde se nádobí
vyrábí. Již v počátcích totiž zakladatelé
zjistili, že pokud chtějí na trh přinášet
produkty špičkové kvality, je jediným 
řešením čerpat z vlastních zdrojů. 
Obě tyto společnosti však mají dnes 
velké množství zákazníků i mimo holding
TMQ (Top Moravia Q, s.r.o.), např. Zetor,
Jihostroj Velešín, ADAMOV SYSTEMS,
BOBCAT a další.
Neustálým důrazem na kvalitu vyráběného
zboží si firma na trhu titanového nádobí vy-
budovala takovou pozici, že v současné době
vyrábí několik produktových řad lišících se
kvalitou antiadhézních a plazmových nástři-
ků, a toto nádobí prodává nejen prostřednic-
tvím přímého prodeje v ČR, SR, HUN, ale i vel-
koobchodně v dalších 18 zemích světa. Je pravidelným
účastníkem významných veletrhů se spotřebním zbo-
žím a vybavením domácností v ČR i v zahraničí. V ČR
je největším odběratelem firma ETA, která nabízí
střední produktovou řadu TITANIUM EXCLUSIVE pod
svou vlastní značkou ve vlastních firemních prodej-
nách i v supermarketech. Důkazem, že cesta vlastní
výroby s důrazem na nejvyšší kvalitu se vyplácí, jsou
i mnohá ocenění nezávislými institucemi, zabývajícími
se posuzováním kvality výrobků. Za vůbec největší ús-
pěch se dá považovat dosažení nejlepších výsledků
v tzv. LGA testu (nejtěžší zátěžový destruktivní test ná-
dobí) v Chicagu v letošním roce.

Od lůžkovin k nádobí a ještě dál
Společnost TMQ (Top Moravia Q, s.r.o.) vznikla kon-
cem roku 1998 a už v té době byl kladen enormní dů-
raz na kvalitu prodávaného produktu, kterým byly 
tehdy lůžkoviny s termoizolačním vláknem. Snahou
zakladatele společnosti bylo nejen plnění nejpřísněj-
ších kvalitativních kritérií, ale především produkty
zdraví prospěšné. Z toho důvodu TMQ od prvopočátku
spolupracovala s mnoha lékařskými kapacitami 
za účelem zajištění zdravotní prospěšnosti prodávané-
ho zboží. Na základě této spolupráce se nakonec zro-
dilo rozhodnutí založit kliniku TMH (Top Moravia He-
alth, s.r.o.), zaměřenou, kromě kooperace s TMQ při
vývoji a uvádění nových výrobků na trh, na preventivní

prohlídky civilizačních a onkologických onemocnění,
s maximálním důrazem na individuální přístup 
k pacientům. Klinika, sídlící na Viniční ulici v Brně, 
poskytuje komplexní lékařský servis především 
manažerským pracovníkům. Pro své klienty pracuje
v nepřetržitém režimu. Vedle řešení akutních zdravot-
ních problémů je zaměřena také na prevenci. 
Zdravotnický full service zahrnuje mimo jiné 
jedenkrát ročně komplexní lékařskou prohlídku 
specializující se na civilizační a onkologická onemoc-
nění, 24hodinovou službu k akutním případům 
a mnoho dalších výhod.

Top Moravia know-how
Neustálý důraz na kontrolu kvality nejen ve výrobě,
ale i v péči o zákazníka a v neposlední řadě 
i samotné organizaci prodejních akcí a prezentací,
zaujal mnoho partnerů společnosti TMQ natolik,
že dnes poskytuje na základě licenčních smluv nejen
své zboží, ale i know-how přímého prodeje. Nenabízí
svým zahraničním partnerům pouze produkt, ale také
návod, jak jej co nejefektivněji prodat. Na tomto prin-
cipu dnes s TMQ spolupracují firmy např. z Polska,
Ukrajiny, Ruska a Maďarska. V současné době společ-
nosti holdingu TMQ zaměstnávají cca 120 zaměstnan-
ců a více než 200 osob s nimi exkluzivně spolupracuje
jako obchodní zástupci na živnostenský list.

Představujeme se...
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