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22.3.2017 smo se odpravili na ogled tovarne WMF v Geislingenu. Večina ljudi si ne 

prepoznavne trgovine izdelani, mi pa smo imeli to možnost, da smo si ogledali celotni postopek, ki poteka v tovarni 

WMF. Pred vhodom nas je počakal vodič, ki nas je vodil skozi tovarno. Najprej smo se oblekli v varnostne 

katerih smo bili prepoznavni kot obiskovalci in ne delavci. V tovarni je veliko hrupa, zato smo si pred vstopom nadeli 

slušalke, ki so bile povezane z vodičevim mikrofonom.

Do vhoda v proizvodnji del smo hodili kakšnih 50m od sprejemne sobe in za

smo opazili, da je prisotnih bolj malo ljudi in veliko robotov, ki delujejo z hitrimi in natančnimi obrati. Vsi delavci so 

bili oblečeni v delavne obleke, saj bi se pri delu hitro umazali. Roboti so zaprti in zag

Po proizvodnji potekajo tudi tekoči trakovi, da je delo olajšano ter, da poteka hitreje. Opazili smo tudi, da se večina 

delavcev po tovarni vozi s kolesi. Tako prihranijo čas in so manj utrujeni, kot če bi morali čez cel dan

so v tovarni delali ekonom lonce in ogledali smo si, kako naredijo obliko lonca (toplota, iz plošče), kako oblikovani 

lonec brusijo, gladijo in do konca izoblikujejo. V posebnem delu so ročno izoblikovali in sestavili ročaj, ki je še 

posebno zahteven za izdelavo, saj vsebuje veliko majhnih in različnih delcev. Na koncu, pri pakiranju izdelkov v 

kartonaste škatle, pa roboti niso bili prisotni. To delo so upravljale večina ženske, starejših let. S tem je bila 

proizvodnja končana, in izdelek je šel lahko v prodajo. Ko smo ogled v tovarni končali smo imeli možnost nakupa 

WMF izdelkov v trgovini.  
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22.3.2017 smo se odpravili na ogled tovarne WMF v Geislingenu. Večina ljudi si ne predstavlja kako so predmeti iz te 

prepoznavne trgovine izdelani, mi pa smo imeli to možnost, da smo si ogledali celotni postopek, ki poteka v tovarni 

WMF. Pred vhodom nas je počakal vodič, ki nas je vodil skozi tovarno. Najprej smo se oblekli v varnostne 

katerih smo bili prepoznavni kot obiskovalci in ne delavci. V tovarni je veliko hrupa, zato smo si pred vstopom nadeli 

slušalke, ki so bile povezane z vodičevim mikrofonom. 

Do vhoda v proizvodnji del smo hodili kakšnih 50m od sprejemne sobe in začeli pri prvi stopnji proizvodnje. Že takoj 

smo opazili, da je prisotnih bolj malo ljudi in veliko robotov, ki delujejo z hitrimi in natančnimi obrati. Vsi delavci so 

bili oblečeni v delavne obleke, saj bi se pri delu hitro umazali. Roboti so zaprti in zagrajeni, da ne pride do poškodb. 

Po proizvodnji potekajo tudi tekoči trakovi, da je delo olajšano ter, da poteka hitreje. Opazili smo tudi, da se večina 

delavcev po tovarni vozi s kolesi. Tako prihranijo čas in so manj utrujeni, kot če bi morali čez cel dan

so v tovarni delali ekonom lonce in ogledali smo si, kako naredijo obliko lonca (toplota, iz plošče), kako oblikovani 

lonec brusijo, gladijo in do konca izoblikujejo. V posebnem delu so ročno izoblikovali in sestavili ročaj, ki je še 

bno zahteven za izdelavo, saj vsebuje veliko majhnih in različnih delcev. Na koncu, pri pakiranju izdelkov v 

kartonaste škatle, pa roboti niso bili prisotni. To delo so upravljale večina ženske, starejših let. S tem je bila 

je šel lahko v prodajo. Ko smo ogled v tovarni končali smo imeli možnost nakupa 
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