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Spektrum 
dobrých nápadov 
a riešení 

ROSSIER s.r.o. – motoboxy 

Spoločnosť ROSSIER s.r.o. našla na európskom, ale aj celosveto-
vom trhu obrovskú dieru a začala s vývojom garážových motobo-
xov a prívesov, primárne určených pre motocykle, následne pre 
štvorkolky, bicykle, malé záhradné traktory a podobnú techniku. 
Samotný nápad vznikol pri riešení osobných potrieb súvisiacich 
s kúpou novej motorky. 

„Pri komunikácii s mojím kamarátom o potrebe garážovania mo-
torky, sme prišli na skutočnosť, že podobnú situáciu rieši veľmi veľa 
ľudí z okolia, ktorí vlastnia motocykel, štvorkolku, vodný skúter, malú 
buginu a pod. Po podrobnom preskúmaní ponúk na trhu sme zistili, že 
na trhu sa nič, čo by spĺňalo naše potreby a predstavy, nenachádza.“

Výrobky podobného charakteru s tak výrazným, mierne futuris-
tickým dizajnom sa na trhu prakticky nenachádzajú, čiže konku-
rencia v podobe garáží vyrobených z vlnitého plechu nie je považo-
vaná za dostatočnú, ani estetickú. O dizajne už nemôže byť ani reč. 

„Už od samotného začiatku sme kládli veľký dôraz na meno 
spoločnosti, aby bolo internacionálne, aby sa ľahko pamätalo, aby 
bolo vhodné na výrobky, ktoré chceme vyrábať, a aby nami vybra-
né meno malo voľné všetky dôležité domény, ako sú com, eu, de, it 
a pod. S menom prišlo aj ľahko rozpoznateľné logo spoločnosti. Uve-
domujeme si marketingovú dôležitosť dobrého brandingu a loga.“

Snahou spoločnosti bolo už od počiatku vyrábať motobox na 
Slovensku a predovšetkým zo slovenských komponentov a mate-
riálov. Toto sa im však nepodarilo, a tak tlmiče dovážajú z Fran-
cúzska, kľučky z Belgicka a plasty z Rakúska. „Na Slovensku sme 
nenašli výrobcu, ktorý by nám vedel odliať veľké hliníkové bloky 
na výrobu foriem. Nenašli sme irmu, ktorá by bola ochotná a ktorá 
by vedela z týchto hliníkových blokov vyrobiť formy na lisovanie 
plastových dielov. A v neposlednom rade sme na Slovensku nenašli 
ani spoločnosť, ktorá by disponovala tak veľkým lisom, aby na ňom 
dokázala vákuovo tvarovať pre nás potrebné plastové diely.“

Všetky tieto uvedené problémy však vyriešili v susednej Českej 
republike, kde bola oveľa prívetivejšia a profesionálnejšia komu-
nikácia, ako aj samotný záujem ísť do tohto projektu.
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Ochrannú známku ROSSIER s.r.o. vrátane loga už majú v sú-
časnom období registrovanú v Európe aj USA. Ich ďalšou dôleži-
tou výzvou bol dizajn, na ktorom si dosť zakladali a pri ktorom 
boli nekompromisní v komunikácii s dizajnovým štúdiom FINE 
CREATION s.r.o. pod vedením skúseného dizajnéra Mgr. Art. Jána 
Jurčišina. Táto spoločnosť stála za celým dizajnom. Aj z týchto dô-
vodov sa samotný dizajn vyvíjal viac ako jeden rok. „Naša spoloč-
nosť chce nadobudnúť imidž mladej dynamickej spoločnosti, ktorá 
má inovatívny a výrazný, mierne nadčasový dizajn. To svojím spôso-
bom dokazujú aj naše motoboxy a prívesy, ktoré sú už v súčasnosti 
na trhu.“ 

Motoboxy ROSSIER spĺňajú ideálne riešenia pre potreby parko-
vania už spomenutej techniky. Nezaberajú zbytočne veľa miesta, 
ale zároveň je možné do nich zaparkovať tie najväčšie motorky, 
ktoré sa v súčasnosti nachádzajú na trhu. Ako príklad takéhoto do-
slova obrovského motocykla možno uviesť HONDU GOLDWING. 
Výška motoboxu je 180 cm, takže do boxu pohodlne zaparkuje 
dvojmetrový jazdec na endure aj s postrannými kuframi. 

V prípade malých motoriek, prípadne skútrov, možno hovoriť 
o parkovaní až dvoch motoriek súčasne. Do boxu sa, samozrejme, 
zmestia štyri bicykle alebo už spomenutá malá štvorkolka.
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OPIS MOTOBOXU: 

Motobox ROSSIER je vyrobený z ABS vákuovo tvarovaného 
plastu s PMMA úpravou. Vo vnútornej časti je pevná rúrková 
konštrukcia. Box je uzamykateľný a rieši statické parkovanie mo-
tocyklov. Je vhodný na celoročné parkovanie. Dokonale ochráni 
pred nepriaznivým počasím, vandalmi a motorka zbytočne nelá-
ka zraky okoloidúcich.

OPIS MOTOPRÍVESU: 

Motopríves je určený na prepravu motocyklov a je vybavený 
hydraulickým podvozkom kvôli jednoduchému nakladaniu moto-
cyklov. Príves sa dokáže sklopiť až na zem a nakladanie motocyk-
lov je potom veľmi pohodlné bez akýchkoľvek balansov a mož-
ností poškodenia motocykla. Príves je uzamykateľný a je možné 
s ním jazdiť rýchlosťou 130 km/hod. Príves sa môže dodať na trh 
v rôznych hmotnostiach a prevedeniach.

Motoboxy a motoprívesy dokáže irma individualizovať, čo zna-
mená, že pre každý modelový rok majú pripravené nové farebné 
kombinácie. Dizajn dovoľuje pripraviť z každej farby ponúkanej v ak-
tuálnom modelovom roku veľké množstvo farebných kombinácií.

Motoboxy ROSSIER sú určené pre veľkú skupinu motocyklistov, 
ktorí riešia uskladnenie, garážovanie svojich motocyklov. Ich zá-
kazníkmi sú zároveň záujemcovia, ktorí zvažujú kúpu motocykla, 
ale nemajú vyriešenú otázku jeho celoročného parkovania. Ty-
pickým klientom spoločnosti je motocyklista, ktorý býva v rodin-
nom dome, v radovej zástavbe, často aj s dvojgarážou, kde má dva 
automobily a ďalšie veci osobnej potreby. Zároveň motocyklista 
bývajúci v novostavbe, kde má svoje parkovacie miesto, dokáže 
na parkovanie motocykla využiť motobox. V motoboxe môže par-
kovať nielen motorku, ale aj bicykle, prípadne štvorkolku.

„Predajnými trhmi našej spoločnosti budú predovšetkým trhy zá-
padnej Európy a Severnej Ameriky. Na uvedených trhoch už komu-
nikujeme s konkrétnymi predajcami, ktorí prejavili záujem o naše 
boxy. Kontaktovali nás ale aj záujemcovia z Ruska a veľa záujemcov 
z Českej republiky.“

Spoločnosť si dáva za cieľ v priebehu nasledujúceho roku roz-
šíriť ponuku motoboxov a motoprívesov o dve luxusnejšie pre-
vedenia, ktoré sa budú od štandardných boxov líšiť predovšet-
kým výbavou. Boxy a prívesy budú vybavené LED osvetlením vo 
vnútornej časti a budú mať elektronicky ovládanú hydrauliku 
spúšťania prívesu. Otváranie boxov bude tiež elektrické pomo-
cou diaľkového ovládača. Box bude zabezpečený alarmom a bude 
v ňom umiestnená kamera na prenášanie obrazu do smartfónu. Sú-
časťou boxov bude aj mobilná aplikácia, ktorú si bude zákazník môcť 
stiahnuť a nainštalovať do svojho smartfónu. K týmto uvedeným 
doplnkom pribudnú ešte ďalšie, ktoré v tomto momente zámerne 
nespomíname. Zároveň v priebehu roka plánujeme pripravovať li-
mitované edície, o ktorých sme už komunikovali s našimi dizajnérmi.

Pokiaľ bude irma predajne úspešná, má pripravené a navr-
hnuté ďalšie výrobky, ktoré na trhu nie sú a v ktorých vidí pries-
tor na rozšírenie modelovej ofenzívy hneď v ďalších rokoch. Ide 
o modely prívesov za automobily, ktoré na trhu chýbajú. „Streš-
né boxy predstavíme v inovatívnom dizajne, ktoré sa od tých sú-
časných nebudú líšiť len dizajnom. Vieme o diere na trhu v oblasti 
bicyklov, technických doplnkov k bicyklom, nosičov na elektrické 
bicykle a pod.“

„Na záver by som ešte rád spomenul, že motocykle v Európe zaží-
vajú veľký boom, čo nás teší, pretože zákazníci motocyklových pre-
dajní sú aj naši potenciálni klienti. O využití našich boxov najlepšie 
rozhodnú zákazníci a zároveň nám pomôžu nájsť ďalšie medzery 
a využitie boxov na trhu.“
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