„FIRETUBE“
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Ve dnech 25. 10 - 26. 10. 2012 proběhlo pod hlavičkou firmy Fire Factory SE školení u německé firmy
Firetube.
Firma Firetube, která je známa především svým neortodoxním přístupem a bojovností za kvalitní
kamnářskou řemeslnou výrobu, nás přivítala přímo v srdci výroby – německém Elterleinu, který se
nachází, coby kamenem dohodil od českých hranic.
Ačkoliv se termín školení přímo prolínal s termínem srazu Českého cechu kamnářů, sešla se v Elterleinu skvělá mladá parta kamnářů, kteří mají o tyto výrobky opravdový zájem – tedy MLÁDÍ VPŘED!!!
Na místo „uhlazených košil“ nás přivítal dredatý týpek v kapsáčích – ano majitel firmy Firetube
pan Axel Schmitz. V podstatě vše, na co jsme novém středisku firmy Firetube narazili, bylo řešeno
výjimečně, netradičně - i to je jedno z hesel firmy. Konkurenci neznají, žádnou totiž nemají. Jsou
prostě jiní....
Ubytováni jsme byli přímo ve Firetube Academy, kde je každý pokoj řešen individuálně, v každém
pokoji jsou jiná kamna či neobvyklý prvek, který všemu dodává mimořádnou osobitost. Toto všechno
jasným způsobem vystihuje firmu Firetube, její výrobky, zaměstnance, přístup ke kamnáři, přístup
k opravdovému řemeslu.
Samotné školení vedl přímo majitel firmy pan Axel Schmitz. I on si byl dobře vědom počátečních pocitů všech zúčastněných – tedy, že výrobky Firetube jsou prostě a jednoduše „napálené“. Také z toho
důvodu se kamnáře již od počátku snažil velmi pádnými argumenty přesvědčit, že originalita těchto
produktů, jejich mimořádná variabilita a funkčnost odpovídá i jejich cenám. Na vyhotovený kus je
po objednávce přilepena kartička se jmenovkou budoucího majitele. Každá kamna jsou vyrobena a složena přímo na míru až po objednávce.
Pan Schmitz nás seznámil se třemi základními řadami, ze kterých firma vychází. Tedy s řadou Modulöfen, Solitaröfen a Individualöfen. Každá z těchto řad má svá specifika, zároveň se však propojují
a kombinují. Na základní topeniště – burner lze napojit teplovodní výměník, teplovzdušný výměník,
plotýnku jednu dvě či tři, kamna lze připojit na tah, kamna lze obestavit, v teplovodním výměníku
lze topit i bez vody, výměníky si můžeme po čase i vyměnit!! Mohl bych pokračovat, ale nechci. Tohle
se totiž, přátelé, musí vidět!!!
Ačkoliv někteří kamnáři přijeli na školení se značně rozporuplnými pocity především z ceny výrobků, konec byl již podle ohlasů velmi pozitivní. Kamnáři pochopili, že se jedná o výjimečnou firmu
s nadčasovými výrobky, které se však neprodají samy. S realizací si kamnář musí pohrát, zákazníka
musí najít a předat mu filozofii produktu. K tomu všemu musí ukázat svou zručnost a představivost.
Jednoduše zákazníkovi ukázat, že kamnářské řemeslo ještě nevymřelo, a že po realizaci těchto kamen
bude zákazník vědět, že má doma „Aston Martin“, který byl vyroben jen a jen jemu - na míru...
Další školení proběhne ve dnech 18. 4 – 19. 4 2013!
Za firmu Fire Factory SE Mgr. Jan Bakule

