
ZGODOVINA PODJETJA

Predstavljamo vam korake, ki so omogočili podjetju MA-FRA, da je dosegla 
današnji nivo poslovanja: V 70-ih letih: proizvajanje prvega spreja v Italiji, za 
nego armaturne plošče. Planirnaje in začetki izvajanja tržne prodajne mreže, 
ki je še danes oporna točka trgovske politike podjetja MA-FRA. V 80-ih 
letih: začetek sodelovanja in oskrbovanja podjetja Peugeot Italia z vsemi 
profesionalnimi proizvodi in proizvodi za lastno uporabo. Neprekinjeno 
sodelovanje je privedlo do nastanka kataloga naših izdelkov MA-FRA-
PEUGEOT. MA-FRA je pred sektorjem avtomobilizma – začelo proizvodnjo 
sprejev, ki so bili izdelani popolnoma brez klorofloridnih karbidov (plin, ki 
onesnažuje ozon). V 90-ih letih: proizvajati se začnejo čistila brez alkin-
fenolov. Proizvajati smo začeli ekološko linijo sprejev Ecosprey. Ta linija 
sprejev, se lahko dopolni s stisnjenim zrakom. Začeli smo sodelovanje s 
podjetjem Mercurio Transporti, ki dnevno obdelajo več kot 600 vozil. Stopili 
smo v sodelovanje s podjetjem F.illi Elia, ki dnevno obdelajo kar več kot 500 
vozil. V proizvodnjo je stopila tudi ekološka linija Ecomaf, katere proizvodi 
vsebujejo predvsem naravne površinsko aktivne snovi (rastlinskega izvora). 
Ti izdelki zagotavljajo maksimalno biološko razgradljivost in posledično 
manjše negativno vplivanje na okolje: odličen vzor proizvodov, ki dokazujejo 
optimalnost kombinacije tehnologije in varovanje okolja. V oddelek za 
raziskovanje je vključen tudi specializiran laboratorij za kontroliranje in 
analiziranje odpadnih voda. MA-FRA se uvrsti na seznam dobaviteljev Avto 
hiš Toyota Italia in Daewoo Motors Italia. Leto 2000: začetek proizvajanja 
avtomatičnih distributerjev za vzdrževanje avtomobilov »Shopping Car« in 
avtomatičnih distributerjev za parfume »Deo Shop«. MA-FRA veliko truda 
vloži v prepoznavnost na trgu: poleg reklamiranja na glavnih medijih, postavi 
še napise na stadione, avtodrome in Rally vozila. Obnova grafične podobe 
znamke. Naredili smo jo bolj prepoznavno in moderno. Oblikovali smo jo z 
živimi barvami in tridimenzionalnim izgledom. 

Kakovost 
Naš pojem kakovosti se začne s potrebami naših strank “potrebe, ali so to 
profesionalni delavci ali ” naredi sam “uporabniki. Te potrebe so sporočilo za 
podjetje prek mreže MA-FRA prodaja, nato gre na oddelek za raziskave in 
razvoj, prenesejo jih v naše proizvodne linije in,na koncu se uporabna rešitev 
vrne stranki. Da imamo kakovost, je pomembna vsaka dodana vrednost, ki je 
del proizvodnega procesa, tudi tisti, ki ponujajo ali koristijo storitev ali izdelek, 
kar je že priznana praksa. Za končnega uporabnika je, ISO certifikat 
kakovosti dokaz, jamstvo za zanesljivost in spoštovanje predpisov za kupljeni 
proizvod, ki je temelj vsakega uspeha skozi čas. MA-FRA je postavil svoj 
LASTEN SISTEM KAKOVOSTI, ki velja za doseganje naslednjih ciljev: – 
Izboljšanje organizacije podjetja in združevanje funkcionalnosti; – Zmanjšanje 
nekakovostni, stroškov in izboljšanje produktivnosti z zmanjševanjem 



odpadkov in številne spremembe; – Zadovoljiti vedno večje povpraševanje 
kupcev in predložiti dokumentacijo o kakovosti. MA-FRA, je med ustanovnimi 
člani društva Federlavaggi, ki ima eno od osnovnih in določenih ciljev za 
nadaljevanje in izvedbo profesionalnosti z rastlinami: kakovost, zato postane 
obvezen in temeljni prehod posredovanja do konca stranki. Zaradi kakovosti 
je obvezen in temeljni dejavnik posredovanje do konca stranki. Vsak “self-
service” stranka je naša in bo vedno duševni mir, ki prihaja z uporabo 
najboljših izdelkov na trgu, ki so v ponudbi. Linija izdelkov »Hobby« so nastali 
kot del linije Professional. Formulacije so enake, kakovost je enaka in zelo 
napredna, uporabniku prijazna in iz varnostnih vidikov zagotovi najboljše 
delovanje: 
ISO 9001 TUV ISO 9001  
Best Factory – http://www.uni-bocconi.it/ , http://www.sdabocconi.it/ 
Certiquality – http://www.certiquality.it/ 
Consorzio Qualità – http://www.consorzioqualita.it/ 
ISO – http://www.iso.ch/ 

Nagrada za najboljše podjetje  
Od leta 1999 je podjetje MA-FRA sodeloval pri Best Award Factory, ki se 
izvaja hkrati z L. Bocconi University of of Business and Economics, Cranfield 
School of Management and Export Akademie Baden-W. 

ZELENI PRODUKTI

MA-FRA SO “ZELENI” NE GRE ZGOLJ ZA IZDELAVO IZDELKOV Z 
MAJHNIM VPLIVOM NA OKOLJE!  
Prav tako smo posebno pozorni pri izbiri naših okolju prijaznih dobaviteljev: 
To je razlog, zakaj smo izbrali za vse naše proizvodne dejavnosti, LifeGate 
energijo, prvi znak za električno energijo na trgu, ki izvirajo iz Zero Impact ® 
obnovljivih virov. 
Za več informacij kliknite na: www.lifegate.com 
Prenesite potrdilo Life Gate Energy: click here 

EKOLOGIJA  
Naše podjetje je zavezano k izboljšanju okoljskih storitev naših izdelkov z 
uporabo nove tehnologije in eko-združljivih aktivnih sestavin. 
MA-FRA ima zavezo, da doseže osnovni cilj, ki vključuje vsa področja in 
vidike družbe, poleg dejavnosti še usposabljanje, namenjene zaposlenim in 
sodelavcem. V bistvu želi biti MA-FRA, kar je že znano, da svojim strankam, 
kot partnerjem za zaupanje, da temelj industrijskega razvoja cenijo kot celoto. 
V zvezi z organizacijo, sprejetje sisteme vodenja kakovosti okolja – prva v 
sektorju -, v skladu z ISO-9001: 2000 in ISO-14001: 2004 norm, opremi 
podjetje z orodjem, ki lahko nudijo večjo učinkovitost pri svojih izdelkih, 
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podjetju, storitvah in procesu. 
V ta namen je MA-FRA predstavila naprave merilnega procesa, z relativno 
uspešnim kazalnikom, ki takoj oceni napredek procesov, okoljske storitve in 
vse morebitne potrebe po izboljšavah Inovativne Ecomaf vrstice so resnično 
korak naprej v smislu ekološke trajnosti. Proizvedena sredstva iz rastlin, ki 
delujejo na površino, je posledica pomembnih naložb, ki so privedle MA-FRA 
R & D center za preiskovanje povsem do novih možnosti na področju visoko 
biorazgradljivih detergentov. Ta linija je bila posebej ustvarjena za 
strokovnjake, da poenostavi njihovo delo in se dvignejo pogosta pričakuje 
najstrožje evropske uredbe o varstvu okolja. Okoljske ECOMAF detergente, 
ki delujejo izključno kot oblikovane naravne površinske enote, so bili posebej 
proizvedeni, da zagotavljajo minimalni vpliv na ekosistem. Šampon, pena, 
zunanjost-opere in nepremočljivi voski: ECOMAF proizvodov so bili ustvarjeni 
z uporabo surovin na rastlinski osnovi. Na podlagi sladkorja in alkohola, ki 
izhajajo iz eteričnih olj, so hitro in v celoti biološko razgradljive. 
Vse to in še veliko več združevanj, ker želimo, da pokličete naš “Life Style”, 
resnično edinstven način življenja, ki si prizadeva, ne samo za končni 
rezultat, ampak nekaj več – naraščajočo kakovost v spoštovanje do narave in 
do ostalih. 
Da bi to dosegli je MA-FRA pionir na področju, uvedla zastavljeno ambicijo, 
da lahko povzame v odstotkih: 70%. To je odstotek vode, ker naše podjetje 
želi, da si opomore in večkrat v pere rastline. To ni lahka naloga, vendar 
samo večina izzivov testiranja poganja raziskave, in skupaj z njim, človečnost 
in podjetja. Linija Ecomaf predstavlja bistven korak k doseganju in preseganju 
tega cilja. 
MA-FRA je imela vedno prve korake v smeri varovanja okolja, drzne 
pomembne korake, ki so pred leti, ki se imenuje za velike žrtve v času, ko je 
trg nerad razumel potrebo po ekološko združljivih proizvodih. Kakšen primer? 
Naše podjetje je bilo na začetku za CFC-Free spray, za proizvodno linijo 
brezfosfatnih detergentov in je najprej razvil linijo NTA brez formul. 

Ob “zeleno obarvanih” zabojnikih ne pomeni avtomatično, da je izdelek 
“ekološki: MA-FRA se tega dobro zaveda!


