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Firma BORCAD se zabývá návrhem, konstrukcí a sériovou  výrobou za řízení
pro medicínskou techniku a komponent pro kolejová vo zidla
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Produktové portfolio – Kolejov á technika



Jaké faktory ovliv ňují úsp ěšnost dopravn ích slu žeb

Co ovliv ňuje zákazníka?
•Cena
•Rychlost p řepravy
•Personál a služby
•Pocit komfortu

Kvalita interiéru je klí čovým faktorem vnímání služby zákazníkem 

Zdroj: PriestmanGoode, 2011

Jak hodnotí zákazník 
komfort?
•subjektivn ě

•komparativn ě, na základ ě
zkušeností (ale i díky médiím)
•na základ ě svých emocí a 
fyzických sil



Trendy p ři realizaci interiér ů KV I.
Zvyšující se konkuren ční prost ředí vede 
k:

Požadavk ům na customizaci



Trendy p ři realizaci interiér ů KV II.

Zdroje: Lee a spol. 2009; Borcad CZ s.r.o.,; Bernhard Ruger 2008

Větší využívání design koncept ů a VaV poznatk ů



Západ x Východ



Trendy p ři realizaci interiér ů KV III.

Specializace dodavatel ů komponent

Rizika
Customizace – různé ND, tlak na rychlé dodací lhůty a minimální čas na 
zkoušení

Design koncepce – car dependency, problém osobností, estetičnost vs. 
funkčnost

Specializace – izolované uvažování dodavatelů bez existence integrátora vede 
k chaosu a nevyužití příležitostí



• KOMFORT – airline dependency?
• DESIGN – automotive dependency?
• BEZPEČNOST – EU dependency?



DESIGN

1. Snižování váhy
2. Zvyšování komfortu
3. Pasivní bezpečnost
4. Elektrokomponenty
5. Normy



Sedadlo jako klí čový element interiérových řešení





Sedadlo jako klí čový element interiérových řešení

Komfort spojený se sezením 
je ovlivn ěn také:
•Osvětlením ve voze
•Ventilací ve voze
•Umíst ěním informa čního 
systému
•Umíst ěním polic na 
zavazadla a dalších úložných 
prostor
•Způsobem cateringové
obsluhy
•Umíst ěním oken v ůči 
sedadlu
•Typem podlahy a jejího krytí



Závěr

• Vědom í existence vzájemn ě se ovliv ňujících 
faktor ů přineslo na západ ě mnohem u žší
spolupráci výrobc ů KV a dodavatel ů
komponent pro interiéry vlak ů již v prvn ích 
fázích projekt ů

• BORCAD chce i kv ůli své image výrazn ěji 
ovliv ňovat design interiér ů ve vztahu k 
pozitivn ímu hodnocen í sedadel
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