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BRM AERO s.r.o. 
BRM AERO s.r.o. je rodinnou firmou, která se zaměřuje především na individuální zakázky. 
Svým zákazníkům je schopna realizovat zástavby a modifikace všeho druhu, dle jejich přání. 
Každý zákazník tak může získat jedinečný exemplář letounu, který odpovídá nejlépe jeho 
představám. Jednou z priorit společnosti BRM AERO je důraz na inovace a kontinuální vývoj 
vyráběných letounů. Společnost nabízí také poradenství ve výběru vhodného osazení palubní 
desky podle účelu použití letounu i vhodné kombinace motoru a vrtule. Na všechny letouny 
Bristell je zákazníkům poskytován standardní záruční i pozáruční servis, včetně oprav a 
modifikací všeho druhu. 

 

 

BRM AERO začínala v roce 2009 se dvěma 

zaměstnanci. V průběhu několika let se tým 

rozrostl na více než 50 pracovníků. Vize vyrábět 

luxusní letouny nejvyšší kvality s sebou nese 

vysoké nároky. Výběr těch správných lidí je tak 

jednou z hlavních priorit společnosti. Každý 

jednotlivý člověk je nepostradatelným článkem 

celého řetězce, díky kterému letadla Bristell 

vznikají. Vlastní výrobní prostory přímo v areálu 

letiště představují v dnešní době to nejlepší 

zázemí nejen pro zaměstnance, ale také 

zákazníky a obchodní partnery z celého světa. 

Přínosy získané implementací řešení HELIOS Orange: 

• Definování správného TPV (zejména kusovníku) letadel a zakotvení do informačního systému 

• Řešení firemních skladů včetně pracovních skladů jednotlivých zaměstnanců ve výrobě 

• Zjednodušení a urychlení zpracování účetnictví; vedení společnosti má k dispozici rychleji 
informace o stavu firmy 
 

  

WWW adresa: www.bristell.com 

Obor činnosti: Elektrotechnická 

výroba, výroba letadel 

Typ činnosti: Výroba 

Město/obec: Kunovice 

Implementace: 

Implementováno s: 

2015 

IF System Helios, s.r.o. 

Počet uživatelů: 7 

Ostrý provoz od: 10/2015 

Počet zaměstnanců: 50 
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Procesy využívané IS: 

• Jádro 

• Nástroje přizpůsobení 

• Účetnictví 

• Banka 

• Pokladna 

• Majetek 

• Personalistika 

• Sklady 

• Zakázky 

• Mzdy 

• INTRASTAT 

• Fakturace 

• Technická příprava výroby 

• Řízení výroby 

• Výrobní čísla a šarže 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 


