DITON, s.r.o.
•

Společnost Diton byla založena v roce 1999 a je jedním z nejvýznamnějších a největších
výrobců betonových výrobků pro venkovní architekturu v ČR

•

Diton je ze 100% vlastněn českým kapitálem

•

Za více než 20 let na trhu s betonovými výrobky překročil obrat firmy 1 mld. Kč

•

Firma vlastní 5 výrobních závodů po celé ČR, vyrábí na 18 ti výrobních linkách a zaměstnává
přes 300 zaměstnanců

•

Kvalitu a udržitelnost výroby firma zabezpečuje přes zavedený systém řízení kvality ČSN EN ISO
9001:2001

•

Vlastníme certifikáty a máme zavedené systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci ČSN ISO 450001:2018 a enviromentálního managementu ČSN EN ISO 14001:2016

•

Významnými milníky v historii firmy byly zatím dvě uskutečněné akvizice konkurenčních firem
Byma Bratčice a Beton Brož

•

Akvizicí firmy Beton Brož v roce 2016, jsme dostali do pozice největšího výrobce betonových
výrobků pro venkovní architekturu

•

Že pro nás pojem kvalita není jen prázdným výrazem svědčí udělení značky „Česká kvalita“
i 7 vítězství v soutěži „Nejlepší výrobce stavebnin“ udělované MPO, ÚRS a SPS a jsme tak
jednou z nejúspěšnějších firem v oblasti výroby stavebních hmot v novodobé historii České
republiky

•

Značku „Česká kvalita“ jsme letos rozšířili i na výrobní závody koupené s firmou Beton Brož

•

Rozšířením značky „Česká kvalita“ jsme završili úsilí o sjednocení a zavedení daných výrobních
standardů i na výrobní závody koupené společnosti Beton Brož

•

Ročně rozšiřujeme výrobní sortiment o několik výrobků. Příkladem mohou být úspěšně
zavedené výrobky v systému Linie dřeva a Linie kamene

•

Příkladem zástupce výrobků, na který jsme obdrželi letos značku „Česká kvalita“ je
vibrolisovaná plošná dlažba Premier
o

Premier je dvouvrstvá plošná dlažba, upravená technologií CURDEP (povrch výrobku
se vyleští speciálními kartáči a impregnuje se), takže dlažba se vzhledově blíží
interiérovým dlažbám

o

I když se vzhledově dlažba blíží interiérový dlažbám, odolá všem vlivům a předepsaným
zkouškám podle ČSN EN 1339

o

Dlažba se vyrábí v zajímavých pastelových barvách

