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Lapolla Industries, Inc.
Houston, Texas, USA
Společnost Lapolla Industries, Inc. patří k nejvýznamnějším globálním dodavatelům stříkané pěny ve stavebnictví a na
prvním místě jejího hodnotového žebříčku stojí vždy kvalita, od výroby až po samotné využití stříkané pěny v praxi.
Daný řetězec kvality tedy nesmí obsahovat žádné slabé články.
Společnost Lapolla využívá automatizovanou výrobu ve svém závodě v Houstonu (Texas, USA). V tomto moderním
výrobním areálu působí dvě laboratoře a zaměstnanci se mohou opřít o zhruba 250 let zkušeností z různých oborů.
Jakožto systémový podnik poskytující komplexní služby disponuje Lapolla patřičnými zkušenostmi i výrobky
a službami, které uspokojí veškeré potřeby zákazníků, od řešení na klíč přes opravy zařízení, standardní i prakticky
zaměřená školení, procesy ochrany zdraví a bezpečnosti, příslušné certifikáty k produktům, stříkané pěny z materiálů
nové generace až po marketingovou podporu.
Důležitou složkou tržního přístupu společnosti Lapolla, tzn. poskytování produktů po celém světě, je globální
distribuční síť. Přitom vycházíme z přesvědčení, že naši distributoři musí přijmout a udržovat stejnou kulturu kvality.
Proto jsme při výběru distribučních partnerů velmi nároční. Jde totiž o závazek, který upevňuje samotný dodavatelský
řetězec, od výroby až ke klíčovému úkolu zásobovat a podporovat kvalitní dodavatele, tedy naši „první linii“ ve vtahu
k danému odvětví. Distribuční partneři společnosti Lapolla jsou pečlivě vybíráni po dlouhých „námluvách“, po nichž
následuje rozsáhlý školicí program. Jsme velmi hrdí, že můžeme spolupracovat se sítí profesionálních globálních
distributorů působících v Severní a Jižní Americe, v Evropě a na Středním východě.
Naši distribuci v rámci Evropy řídí společnost Honter Company s.r.o., která s námi spolupracuje na zajištění synergie
v oblasti přístupu na trh, a to s jasným zaměřením na kvalitu a důrazem na etiku podnikání, vzdělávání a odpovědný
růst. Společnost Honter Company s.r.o., pod vedením ředitele a jednatele Jana Černého a Petra Melchera
představuje ukázkový příklad úspěchu, k němuž vedl pečlivý výběr optimálního přístupu k tržním partnerům.
Společnosti Lapolla i Honter si plně uvědomují, že konečný úspěch přichází až s úspěchem zákazníků, tedy dodavatelů.
Prostřednictvím kompetentní a aktivní podpory tak pomáháme zákazníkům nabízet hodnotnější produkty
a napomáháme při vytváření příležitostí, z nichž budeme moci společně po dlouhá léta těžit. Obraťte se na společnost
Honter Company s.r.o. a sdělte nám, jak Vám můžeme pomoci. Děkujeme Vám, že s námi podnikáte.
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