EN E RGE T I K A

Projekce, konstrukce a dodávky na klíč konkrétních dílčích provozních souborů pro
energetiku klasickou i jadernou, chemický a petrochemický průmysl. Hlavní oblasti
představují zařízení pro snížovaní oxidu dusíku DeNOx, snižování oxidů síry DeSOx,
čištění plynů, tlumení hluku, dále oblasti vzduchotechniky, chlazení a klimatizace.
Projektce, engineering a montáže MaR (měření a regulace).

Pa r t ne ři pů sobí cí v tom to o b o ru:

AUTO M AT I C K É S Y S T É MY ŘÍ Z E N Í
T EC H N O LO G I C K ÝC H P RO C E S Ů

Návrhy, dodávky a montáže systémů řízení výrobních
technologií. Robotizace výrobních procesů a implementace
jednoúčelových strojů. Tvorba projektové dokumentace, výroba
rozvaděčů pro MaR a silnoproud. Realizace systémů detekce
plynu včetně servisu. Komplexní dodávky na klíč.

Pa r t ne ř i pů s obící v t om t o obor u :

www.m a na g -m a chine s .com

S TROJ Í RE NST VÍ

Design, výroba a montáže mechanicky obráběných a tepelně zušlechtěných dílů strojů,
technologických a atypických ocelových konstrukcí. Mezi hlavní obory patří potrubní
systémy, zpracování, doprava a skladování sypkých hmot, dřevozpracující průmysl
a průmyslové čištění.

Pa r t ne ři pů sobí cí v tom to o b o ru:

V Z D UC H OT EC H N I K A
A CHLAZENÍ

Návrh, konstrukce, engineering, dodávky a servis průmyslových
vzduchotechnických, chladících a klimatizačních zařízení pro těžké
strojírenství, energetiku, jadernou energetiku, výrobní areály, obchodní
a veřejné budovy, drážní průmysl.

Pa r t ne ř i pů s obící v t om t o obor u :

s t r. 1

s t r. 2

Výroba, dodávky a montáže trakčních a osvětlovacích
stožárů; elektromontáže; stavební konstrukce pro městskou
infrastrukturu; části mostů a lávky pro pěší; výroba a servis
vzduchotechniky, klimatizací a chlazení.

SLU ŽBY PR O VEŘ EJNÝ SEKTOR

Pa r t ne ř i pů s obící v t om t o obor u :

P a r t ne ři pů sobí cí v tomt o o b o ru:

AU TOM OT I VE

LO G I S T I K A A O BC H O D

Dodávky vstupních surovin pro hutní průmysl, dodávky válcovaného hutního
materiálu; transportní a spediční služby; osobní a cargo letecká přeprava.

Výroba zakázkových dílu ze strukturálních uhlíkových, karbonových látek pro automobilový
a letecký průmysl. Samostatná divize Manag Machines propojuje čtyři společnosti ze skupiny
s celkovou kapacitou 150 lidí, zajištuje vývoj a výrobu jednoúčelových strojů, včetně plně
automatických robotických pracovišť. Návrhy a realizace měřících, lisovacích a svařovacích
přípravků. Sériová výroba lisováním, svařováním a opracováním.

P a r t ne ři pů sobí cí v tomt o o b o ru:

Z P RACOVÁ N Í P L A S T Ů

Nestandardní výrobky z plastů, například silniční směrové sloupky. K dalším
produktům patří ventilátory, vybavení laboratoří včetně speciálních
digestoří, potrubní a strešní systémy.

Pa r t ne ř i pů s obící v t om t o obor u :

w w w. m anag - m ac h i ne s . c o m

s t r. 3

s t r. 4

EXPORTNÍ
TERITORIA

NAŠE SKUPINA SYSTEMATICKY BUDUJE SDRUŽENÍ

Našimi hlavními oblastmi podnikání jsou komplexní do-

SPOLEČNOSTÍ Z RŮZNÝCH OBORŮ. JEDNOTLI-

dávky technologií včetně instalací a dodávky speciál-

VÉ SPOLEČNOSTI DOKÁŽOU FUNGOVAT A USPĚT

ních materiálů a komponentů pro energetiku, chemický

NA TRHU SAMOSTATNĚ, ALE ZÁROVEŇ MOHOU

a petrochemický průmysl, strojírenství a průmysl zpra-

SPOLEČNĚ INTEGROVAT VELKÝ PROJEKT A VYUŽÍ-

covaní plastických hmot. Poskytujeme velkému množ-

VAT ŘADY SYNERGICKÝCH EFEKTŮ.

ství zákazníků z celého světa výrobky vysoké kvality s autentickým původem „Vyrobeno v České republice.“

Co nás propojuje, je náš závazek kontinuálního zlepšování a udržitelného růstu, a to vůči našim zákaz-

V neustále se měnícím podnikatelském klimatu je

níkům, zaměstnancům i partnerům. V plnění tohoto

naše konkurenční výhoda definována ﬂexibilitou,

úkolu využíváme především náš region - Ostravu - Se-

zodpovědností a důsledným řízením všech inovač-

verní Moravu - Českou republiku - střední Evropu. Ten-

ních procesů. Věříme, že naše skupina je toto schop-

to region představuje nejcennější zdroj našeho úspě-

na garantovat svými ryze soukromými podniky, exis-

chu. Talentovaní a zodpovědní lidé, um a technická

tujícími v atmosféře, kde firemní iniciativy, sociální

znalost předávaná z generace na generaci stejně jako

zodpovědnost a obchodní cíle fungují v naprosté

kombinace tradičních i moderních výrobních postu-

harmonii.

pů a k životnímu prostředí odpovědné podnikání nám
dávají jistotu přidané hodnoty v každém výrobku.

VÍTEJTE VE SVĚTĚ
MULTICRAFT GROUP

s t r. 5

s t r. 6

STRUKTURA
SKUPINY

s t r. 7

s t r. 8

Chla zen í t ech n o lo gi í

Pá so vý d o p r avník

PROJEKTY
VÝSTAVBA TECHNOLOGICKÉHO CELKU

Vý ro b a, m o nt áž , d e m on t á ž ,
opra vy techn o lo gi c k ýc h ce l k ů

Ocelové ko n s t r ukce ko t l e

Vý roba pom o cn ých o cel o v ých
konstrukc í

Elektro pro j ekce, roz v a děče
a komplet n í roz v o dy

Měření a reg ul a ce
Ve l ko rozmě ro vé
re g u l ační žal u zi e
Potrubní s ys t ém y, a r m at ur y
Os vě tl e ní
Dov oz m at e r i á l u

Projekce a ko n s t r ukce

O d v oz š rot u
s t r. 9

s t r. 1 0

Ko nstr u kce a e n gi n e e r i n g

Pro g r am o vá n í a e l e k t roproj e kce

PROJEKTY
VÝSTAVBA AUTOMATIZOVANÉ LINKY

Vý roba a m ontá ž

Rozva děče, konstrukce, progra m ová ní
a elektroprojekce, servis

s t r. 1 1

s t r. 1 2

15 0 prof es i on ál ů

www. man a g- ma c h i n e s . co m

NADACE
MULTICRAFT
VZNIKLA
Z NAŠEHO
SILNÉHO
PŘESVĚDČENÍ,
ŽE ČLOVĚK BY
NIKDY NEMĚL
ZŮSTAT V NOUZI
SÁM.

Proto je naší prioritou i cílem pomáhat lidem s jakýmkoliv životním handicapem postavit se zpět na vlastní
nohy. Chceme dát ostatním naději v těžkých životních situacích.

Naše pomoc vyrůstá z pevných a spolehlivých základů mateřské společnosti Multicraft Group, sdružující
velkou skupinu strojírenských a výrobních podniků.
Prostřednictvím Nadace Multicraft se chceme pokusit naplno využít našich zkušeností a stabilního
finančního zázemí k pomoci lidem, kteří si již sami
pomoct nedokážou.

Věříme, že i v dnešním moderním světě má pomoc

Divize Manag Machines vznikla díky unikátnímu
propojení čtyř společností ze skupiny MULTICRAFT
GROUP - Manag, Derutex, Vorkon, PA Czechia.

REFERENCE

Dodáme vám komplexní řešení pro automatizaci
a robotizaci.

Continetal

jmy pocházejí především z našich vlastních zdrojů

Mahle

a také z příspěvků manažerů a zaměstnanců skupiny

Adient

Multicraft Group.

Automatizujeme výrobní, montážní, logistická a jiná
pracoviště se začleněním robotů. Navrhujeme a vyrábíme spolehlivá jednoúčelová zařízení pro vaše
pracoviště na míru. Vyrábíme také finalní testery produktu, testování LED světel, kontrolní i měřící přípravky, svařovací přípravky a testovací kabely.

potřebným stále svůj hluboký význam. Proto je pro
Varrock lighting

nás samozřejmé, že financování nadace a její pří-

Magna
V našem podnikání jsme dokázali úspěšně propoHella

jit velké množství společností, schopných pracovat
ve vzájemné synergii. Do budoucna doufáme, že
i v nadační oblasti se nám podaří propojovat lidi, kteří
chtějí pomáhat a osudy druhých jim nejsou lhostejné.

s t r. 14

Datum založení: 1953

Datum založení: 1993

Montáže Přerov a. s.
9. května 3303/119
750 02 Přerov
Česká republika

MONTÁŽE Trenčín a.s.
Bratislavská 111
911 05 Trenčín
Slovensko

www.montaze.cz

www.montazetrencin.sk

ZÁKLADNÍ FAKTA

CERTIFIKACE

ZÁKLADNÍ FAKTA

Montáže Přerov a.s. realizují výrobu, montáže a demontáže investičních celků a jejich součástí, generální opravy a rekonstrukce zmiňovaných celků a také běžnou
údržbu zařízení po celou dobu jeho životnosti. K tomu
využívají vlastní výrobní kapacity a těžkou mechanizaci.
Veškeré činnosti poskytují včetně inženýrské činnosti,
technického servisu, diagnostiky a poradenství.

ISO 9001:2015, ISO 45001:2018
EN 1090-1:2009/A1:2011, ISO 3834-2:2005
Prohlášení o shodě EN 13480

Mezi hlavní obory působnosti patří:

Metso Minerals

MONTÁŽE Trenčín a.s. realizují montážní a demontážní práce, rekonstrukce, zabezpečují opravy, údržbu a dodávky technologických zařízení a ocelových
konstrukcí, dodávky na klíč pro cementárny, vápenky,
magnezitky, papírny, sklárny, štěrkovny, celulózky, cukrovary, chemičky, cihelny, drtírny, hliníkárny, ocelárny,
závody na úprav rud, dřevozpracující průmysl a elektrárny na území Slovenské republiky, Evropy, USA a Kanady ve spolupráci se společností Montáže Přerov a.s.
Mezi hlavní obory působnosti patří:

REFERENCE

•

průmysl stavebních hmot (cementárny, vápenky,
lomy, obalovny)

Redecam

•

papírny a celulózky

Cimcorp

•

cukrovary

•

chemické závody

•

robotické manipulační linky.

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
ISO 45001:2018, ISO 3834-2:2006
EN 1090-1:2009+A1:2011, EN 1090-2:2008+A1:2011

REFERENCE

kompletní realizace projektu velkých i drobných investičních celků

•

generální opravy a údržba technologických zařízení

Andritz

•

dodávky a montáž technologických zařízení a ocelových konstrukcí

Cemmac

Cemex

•

kompletní zajištění projektu včetně montážních
mechanismů, speciálního nářadí pro daný projekt
až po kompletní servis konečnému zákazníkovi

Agrana (AT,SK), Mondi SCP (SK,EU)

•

měření, technický servis, diagnostika a defektoskopie, technické poradenství.

Lafargeholcim
SCP Mondi

s t r. 1 5

CERTIFIKACE

•

Swiss Combi

Tyto rozsáhlé služby dokáží Montáže Přerov zajistit na několika světadílech a zákazníci mohou čerpat
z výhod více než 65 let zkušeností.

Cílem společnosti je upevňování postavení na slovenském trhu a ve spolupráci se společností Montáže
Přerov a.s. rozšiřování působnosti na nových trzích
a odvětvích průmyslu.

CRH (SK,EU), Lafarge-Holcim (SK,AT),
(SK),

Carmeuse (SK,EU),

Duslo Šaľa (SK), Asamer Group (SK,EU,Líbya)
Andritz (EU,JAR), Beumer Group (EU)

s t r. 1 6

Datum založení: 2000
Datum založení: 2013
FEBE CRAFT s.r.o.
Na Úrovni 722/6
Ostrava-Muglinov
712 00, ČR

MZP Kiln Services Inc.
328 14th Street
Ambridge PA 15003
USA

www.febe.cz
www.mzpks.com

„STEEL READY
TO DELIVER“

ZÁKLADNÍ FAKTA

REFERENCE

ZÁKLADNÍ FAKTA

CERTIFIKACE

MZP Kiln Services Inc. vznikla v roce 2013 jako dceřiná společnost Montáže Přerov a.s. s cílem poskytnout
svým globálním zákazníkům co nejvíce kvalitní a efektivní služby v Severní Americe, a to v rozsahu:

Redecam USA LLC

Obchodní činnost
Dodávky hutního materiálu, prefabrikace a inženýring
dodávek a montáží potrubních systému a příslušenství, včetně zpracovaní dokumentace, v uhlíkových,
legovaných a korozivzdorných materiálech:

ČSN ISO 9001:2016
TÜV Výrobce materiálu pro tlaková zařízení dle směrnice NVČ. 2014/68/EU.
ČEZ, a.s. Oprávněný dodavatel inženýringu dodávek
a montaži potrubních systemu dle Atomového zákona č. 263/2016Sb, vyhl. SŮJB č.408/2016 sb.
ŠKODA JS a.s. Kvalifikovaný dodavatel.

GEA Process Engineering
Buzzi Unicem USA

•

•

montáž a demontáž technologických zařízení
a ocelových konstrukcí v oblasti průmyslu stavebních hmot, papíren a celulózek, chemických
závodů a cukrovarů

Boldrocchi srl.
Kerneos, Inc.

generální opravy a údržba technologických zařízení.

Essrock Italcementi North America

•
•
•
•
•

Veškeré činnosti poskytují včetně inženýrské činnosti,
technického servisu, diagnostiky a poradenství.

Metso Minerals

•

trubky a ohyby trubek do D 630mm,
kolena, redukce, T-kusy, dna
tyčová, profilová ocel,
ocelové plechy a výpalky,
armatury, potrubní dílce, potrubí
dodávky hutních nástrojů a výkovků.

REFERENCE
ŠKODA Doosan, a.s., CZ

Výrobní a montážní činnost
Výrobní zařízení: Ohýbací stroj EOS 630, vnitřní a vnější brousící linky, UZ linka, úkosovačka, pily
do D1016mm, tryskací box, žíhací pec, lisy pro výrobu tvarovek. Výroba svařovaných dílců OK do hmotnosti 40t. Montážní správa: Dukovany a Temelín.

I přes vysokou náročnost trhu v USA a Kanadě dosáhla společnost MZP Kiln Services Inc. mimořádných
výsledků a realizovala rozsáhlé projekty v oblasti průmyslu stavebních hmot a to jak při výstavbě nových
provozů, tak při generálních opravách.

Chemoprojekt Praha, a.s., CZ
ČEZ, a.s., CZ
Metrostav, a.s., CZ
JE Temelín, CZ

Skladovací a výrobní areál
6000 m2 krytých skladovacích a výrobních hal s jeřáby 24t, 4000 m2 venkovních ploch s jeřábem 64t,
železniční vlečka
s t r. 1 7

JE Dukovany, CZ

s t r. 1 8

Datum založení: 2013
FEBE SCRAP s.r.o.
Želazného 256/1
Ostrava – Muglinov
712 00, ČR

Datum založení: 1998
VZV STEEL, spol. s r.o.
U Řeky 843
Ostrava-Hrabová
720 00, CZ

www.febescrap.cz

www.vzvsteel.cz

„SUROVINA JE
ZÁKLAD“

ZÁKLADNÍ FAKTA

REFERENCE

ZÁKLADNÍ FAKTA

REFERENCE

Společnost VZV Steel se specializuje především v oblasti distribuce, uskladnění a prodeje hutního materiálů. Hlavními prodejními položkami jsou ocelová,
plynová potrubí s příslušenstvím jako jsou:

Chemopetrol Litvínov, CZ

Specializujeme se na dodávky vstupních surovin pro
metalurgický průmysl. Mezi naše hlavní komodity patří:

Brembo Poland sp. z o.o., PL

•

ohyby,

•

kolena,

•

příruby,

•

tlaková dna,

•

tvarovky,

•

potrubní sítě.

Pražská Plynárenská, a.s., CZ
DEZA a.s., Valašské Meziříčí,
Veolia, CZ

CMC Poland sp.z.o.o., PL

• ocelový a litinový šrot,
CZ

• slévárenský koks,

Gienanth Steyr,

• feroslitiny,

Metal Ravne, d. o. o., SLO

A

• surové železo.
Metrostav, CZ
Borsodchem Mchz, s.r.o., CZ
Casale Project, CZ

Naše přednost je především na poli jakostních tříd
materiálů – 11,12,15 a také potrubí do vysokých a nízkých teplot. Trubky jsme schopni dělit na přesné délky a připravit je pro další zpracování.

Unis a.s., CZ
Ekol s.r.o., CZ

Štore Steel, d.o.o., SLO
Díky dlouholetým zkušenostem v oboru jsme schopni optimalizovat vsázku surovin dle výrobního programu zákazníků. Naše materiály splňují přísné požadavky našich odběratelů mimo jiné i z odvětví
automotive. Dodávky realizujeme JUST IN TIME. Pro
stálé zlepšování našich služeb byl zaveden systém
managementu kvality ISO 9001:2009 a systém environmentálního managementu ISO 14001:2005.

Livar d.d., SLO
Cividale Group, I
Draxton Brno s.r.o., CZ
Bonatrans Group a.s., CZ
Slévárna Kuřim, a.s., CZ

Díky více než dvacetiletým zkušenostem jsme schopni dodávat zboží just in time, které můžeme distribuovat z našich skladových areálů s nadstandardní zásobou materiálů.

s t r. 1 9

s t r. 2 0

Datum založení: 2000

Datum založení: 2015
FEBE TRANS, s.r.o.
Želazného 256/1
Ostrava - Muglinov
712 00, ČR

ZN METAL s.r.o.
Želazného 256/1
Ostrava – Muglinov
712 00, ČR

www.febetrans.cz

www.znmetal.cz

„ODPAD JE
SUROVINA“

„S NÁMI TO JEDE“

ZÁKLADNÍ FAKTA

REFERENCE

ZÁKLADNÍ FAKTA

REFERENCE

Specializujeme se na spediční služby v silniční a železniční dopravě na území EU. Naší hlavní činností jsou:

Metalimex a.s., CZ

Novaservis spol s.r.o., CZ

Eika Znojmo a.s, CZ

přepravy sypkých nákladů na sklápěcích návěsech
(šrot, koks, písek, zemědělské plodiny, apod.),

Technology Pipe Services s.r.o., CZ

ZN METAL je firmou, navazující na dlouholetou tradici firmy REMAT ZN, působící na Znojemsku téměř
20 let. Provádíme sběr a výkup papíru, železa, barevných kovů, olověných akumulátorů, elektromotorů
a jiné. V okolí Znojma máme 4 provozovny.

•

přeprava palet, k dispozici máme škálu aut s nosností 1–25 t,

Envisolar Energy s.r.o., CZ

Naše činnost:

•

přepravy jednotlivých vagonů a ucelených vlaků,

PVK s.r.o., CZ

•

poradenská činnost v oblasti Intrastat.

•

Bohemiacoal s.r.o., CZ

Homola a.s., CZ
Díky dlouhodobým dohodám s přepravci jsme schopni v krátkém čase zajistit přistavení požadovaného
typu auta kdekoliv na území EU. K realizaci přeprav
máme k dispozici vlastní kamionové soupravy. Samozřejmostí je pro nás tlak na úsporu nákladů spojených
s transportem směrem k zadavateli přepravy.

Mit Metal Power SE, CZ
Matejka Internationale Spedition GmbH, DE

•

výkup kovového odpadu, papíru, barevných kovů,
autovraků

•

likvidace starých objektů

•

zpracování vykoupených odpadů vlastní technikou (hydraulické lisy, nůžky, manipulační technika, svozová technika).

Elektrokov a.s., CZ
Nevoga s.r.o., CZ

Kovo stehlík a.s., CZ
Rohde spol s.r.o., CZ

Schrott Wetzel GmbH, DE
Okay s.r.o., CZ
HeinzSchaperl Logistics GmbH, AT

s t r. 2 1
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Datum založení: 1999
Datum založení: 1872
STAMPA Ostrava, spol. s.r.o.
Klímkova 1958/10
Ostrava – Slezská Ostrava
710 00, ČR

JANKA Radotín, a.s.
Vrážská 143
Praha 5 – Radotín
153 00, CZ

www.stampa-ostrava.cz
www.janka.cz

„VÁŠ TRADIČNÍ PARTNER
V OBLASTI VENTILACE,
CHLAZENÍ A KLIMATIZACE
Již od roku 1872“

„PODEPŘEME
VAŠE MYŠLENKY“

ZÁKLADNÍ FAKTA

REFERENCE

ZÁKLADNÍ FAKTA

CERTIFIKACE

Kořeny společnosti sahají až do roku 1872. Jsme tradiční český výrobce a dodavatel vzduchotechnických
a klimatizačních zařízení pro průmyslové a komerční
aplikace. Zároveň jsme renomovaným výrobcem radiálních ventilátorů a systémů průmyslového chlazení pro speciální aplikace. Zajišťujeme také servisní
činnost na té nejvyšší profesionální úrovni.

PRŮMYSLOVÉ OBJEKTY

Jsme inženýrská společnost realizující kompletní dodávky ocelových konstrukcí, průmyslových zařízení
a strojních dílů. Disponujeme vlastními výrobními kapacitami v dceřiných společnostech.

ČSN EN ISO 9001:2009

Mobis Automotive Czech, ČR , Jaguar Land Rover, SK
Continental Barum Otrokovice, ČR , Púchov, SK
Mitas Zlín, ČR , Promens Zlín, ČR , TESCAN Brno, ČR
Hirchmann Vsetín, ČR , Nexen Tire Europe Žatec, ČR

CERTIFIKACE

ELEKTRÁRNY

ČSN EN ISO 9001:2016
ISO/TS 22163:2017
ČSN EN ISO 3834-2:2006
ČSN EN 15085-2:2008
DIN EN 1886
DIN 6701-2:2015

Jaderná elektrárna Dukovany, ČR

Rustonka Praha, ČR, Enterprise Praha, ČR
Afy Butterﬂy Karlín Praha, ČR

Garantujeme: TERMÍN – KVALITU – SPOLEHLIVOST

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY

s t r. 2 3

Exportujeme do celého světa:
• konstrukce protihlukových krytů,
• dopravníkovou techniku,
• nádrže, zásobníky, výsypky,
• potrubí, komíny, díly vzduchotechniky,
• svařence a strojírenské výrobky,
• ocelové komponenty silničních staveb.
Komplexnost v našem pojetí znamená:
• projekt + detailní engineering,
• certifikovanou výrobu dle EN1090 a ISO 9001,
• aplikace libovolné povrchové ochrany,
• profesionální balení včetně zámořského,
• kompletace, předmontáž a montáž na staveništi.

Jaderná elektrárna Mochovce 3,4, SK

REFERENCE
Haruvit, IL – Dodávka ocelových konstrukcí protihlukových krytů pro dva kusy 834 MW plynových turbín
(160 t).
„Kanalbrücke Lippe“ (38t), DE – Výroba a montáž zábradlí na vlastním mostě plavebního kanálu, podél
obslužné komunikace pod mostem a na bočních
křídlech mostu.
Spalovna Malešice, CZ – Engineering, výroba a montáž nosné konstrukce kotle (200t)
AG Stav Třebíč, CZ – Dodávka zařízení pro míchání
betonových směsí s planetovými míchačky o objemu 0,33 m3 a 2 m3 hotového betonu formou „na klíč“.

s t r. 24

Datum založení: 2017

Datum založení: 2001

STAMPA Engineering, s.r.o.
Robotnícka 4357
Považská Bystrica
017 01, SR

AC ENGINEERING, s.r.o.
Ústecká 1945/10
areál S-centrum
Děčín 5 – Rozbělesy
405 30, ČR

www.stampa.sk
www.aceng.cz

„VYPOČTEME
VÁM ÚSPĚCH“

„KOMPLETNÍ
SLUŽBY PRO VÁS“

ZÁKLADNÍ FAKTA

3D projektování, které obsahuje zpracování 3D BIM
modelu nosné konstrukce a jeho export a import při
kooperaci a koordinaci s jinými projektanty a klienty
v rámci komplexního projektového řešení stavby.

Zabýváme se projekcí hlavních nosných konstrukcí
a jejich statikou pro:
•

cementářský průmysl,

•

energetický průmysl,

•

petrochemický průmysl,

•

výrobní a skladové haly,

•

stavby občanské vybavenosti a jiné.

Poradenská činnost při návrhu nosných konstrukcí,
zpracování technicko-dispozičního návrhu konstrukce, výpočet hmotnosti nosné ocelové konstrukce
pro potřeby cenových nabídek a předběžného návrhu konstrukce (tzv. pre-statika) a optimalizace už
navrhnutých nosných ocelových konstrukcí.

Zpracování statických a dynamických výpočtů a posudků pro nosné konstrukce a přípoje ocelových
konstrukcí podle norem STN, ČSN, EUROCODE,
DIN, AISC.

REFERENCE
Italcementi Cimar Ait Baha, MA – Budova skladu, dopravníkový most - výrobní dokumentace ocelových
konstrukcí + statické výpočty.

Zpracování statických a dynamických výpočtů a posudků pro nosné železobetonové a spřažené ocelovo-betonové konstrukce podle norem STN, ČSN,
EUROCODE. (V případě potřeby i dřevěných nosných
konstrukcí). Zpracování projektu pro stavební povolení realizačního projektu a výrobní dokumentace
pro ocelové konstrukce.

Haruvit GT26 SS Indoor, IL – Ocelová konstrukce
protihlukového krytu - výrobní dokumentace ocelových konstrukcí + statické výpočty.
Spalovna Malešice, CZ – Nosná ocelová konstrukce
kotle – projektová a výrobní dokumentace
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ZÁKLADNÍ FAKTA

• specifikace pro svařování a kontrolu,
• inženýrsko-obchodní činnost spočívající
v zajištění výroby jednotlivě či formou „na klíč“.

Vše, co děláme, má základ ve výměně tepla v oblasti
chemického, petrochemického a energetického průmyslu. Zabýváme se projekcí a konstrukcí:
•

tlakových nádob i dvouplášťových,

•

vzduchových chladičů a regulačních žaluzií,

•

trubkových svazků,

•

výměníků tepla, kondenzátorů,

•

ocelových konstrukcí,

•

axiálních ventilátorů.

CERTIFIKACE
ČSN EN ISO 9001:2009
EN 1090-2 EXC3 pro výpočty dle Eurocode 3

REFERENCE
EfW Facility Project Peterborough, UK – A-kondenzátor páry – výrobní dokumentace ocelové konstrukce
+ statický výpočet.

Základem našich strojírenských dodávek je zaměření
na chlazení, ohřev, zamrazování či kondenzaci, nebo
i udržování stavu prostředí a látek v požadované teplotě. Naší specializaci představují vzduchové chladiče.

Delta Ets energo, CZ – Pevnostní výpočty, výrobní
dokumentace trubkových svazků pro ohřívač vody.

Zajistíme:

MPE-3 Oil Field, YV – Výrobní dokumentace ocelových konstrukcí + statické výpočty pro vzduchové
chladiče – 4 aparáty.

• tepelnou kalkulaci, pevnostní a statický výpočet,
• 3D modelování, konstrukční a detailní návrh,
• rozpis materiálu včetně specifikací pro nákup,
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Datum založení: 1997

Datum založení: 1995

MARK Steel s.r.o.
Martinovská 3247/164
Ostrava - Martinov
723 00, ČR

POHL – ocelové konstrukce, s.r.o.
Areál STS, Sečská 811
Slatiňany 538 21, ČR

www.marksteel.cz

www.pohlok.cz

„TRADICE –
KVALITA –
KNOW HOW“

„NEJLEPŠÍ
VOLBA PRO VAŠE
PROJEKTY“

ZÁKLADNÍ FAKTA

CERTIFIKACE

ZÁKLADNÍ FAKTA

CERTIFIKACE

Hlavními činnostmi společnosti MARK Steel je výroba strojních a technologických celků, komponentů
a ocelových konstrukcí.

DIN EN 15085-2 CL1 - Železniční aplikace - Svařování
železničních kolejových vozidel a jejich částí.
EN 1090-1:2009+A1:2011 EXC3
ČSN EN ISO 3834-2:2006

Jsme známým výrobcem v oblasti technologických
ocelových konstrukcí pro energetický a petrochemický průmysl. Pro výrobce strojírenských technologií dodáváme širokou škálu přesných svařenců.

ČSN EN ISO 9001:2009
EN 1090-2+A1 EXC3
ČSN EN ISO 3834-2:2006
AWS D 1.1/D1.1M:2015

Naše klíčové výrobky představují:

Specializujeme se na výrobu:
•

automatem svařované komponenty věžových
jeřábů,

•

technologické ocelové konstrukce pro průmyslovou výstavbu,

•

svařované podvozkové části kolejových vozidel,

•

díly strojů a robotizovaných pracovišť včetně
předmontáže a kompletace,

•

plošiny, obslužné lávky, zábradlí a další komponenty průmyslových zařízení.

REFERENCE

•

nosných konstrukcí vzduchových, chladičů
a ventilátorových skříní,

REFERENCE

Inekon group, CZ – Výroba svařovaných podvozků
pro tramvajové soupravy.

•

velkorozměrných regulačních žaluzií,

•

základových rámů strojů – přesných svařenců,

Elektrárna Selechard, RU – Dodávka 192 kusů recirkulačních žaluzií.

Spolana Neratovice, CZ – Výroba haly kotelny pro
instalaci 2ks parních kotlů na zemní plyn

•

speciálních ocelových konstrukcí.

Horn Glass Industries, D – Plošiny a technologické
konstrukce pro průmysl výroby skla

Na trhu jsme se etablovali jako dodavatel strojírenských výrobků s vyšší přidanou hodnotou pro odvětví železniční a kolejové dopravy, s pružnou reakcí
na termíny výroby a požadované jakostní parametry.

Převodové skříně pro těžební a důlní průmysl,
- Dodávka svařenců – skříní převodovek.

Realizace projektů probíhá dle požadavků zákazníka.
Originální řešení, mnohaleté zkušenosti a tým našich
odborníků zaručují vysokou profesionalitu naší výroby.

JSC Tatneft, RU – Výroba ocelových konstrukcí vzduchových chladičů (150 t).

ABB, CZ – Výroba konstrukcí pro robotizované pracoviště.
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CZ

Oblast Kaliningrad, RU – Návrh, výroba a dodávka
ocelových konstrukcí a regulačních žaluzií pro velkokapacitní chladící zařízení
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Datum založení: 1998
Datum založení: 1992
SK mont NJ, spol. s r.o.
Sv. Čecha 1788/28
Nový Jičín 7,
741 01, ČR

Svarko, spol. s.r.o.
Ústí u Vsetína 17
755 01, ČR

www.skmont.cz

www.svarko.cz

„DÍVÁME
SE NA VĚC
POHLEDEM
ZÁKAZNÍKA“

„VYROBENO
S CITEM PRO OCEL“

ZÁKLADNÍ FAKTA

CERTIFIKACE

ZÁKLADNÍ FAKTA

CERTIFIKACE

Naše nabídka zákazníkům je rozdělena do tří základních linií – výroba atypických ocelových konstrukcí,
výroba trakčních a osvětlovacích stožárů, elektromontážní práce na zařízeních nízkého napětí.

ČSN EN ISO 9001:2009
EN 1090-2+A1 EXC2
ČSN EN ISO 3834-2:2006

Specializujeme se na výrobu technologických a atypických ocelových konstrukcí. Pravidelně dodáváme
našim zákazníkům:

ČSN EN ISO 9001:2009
EN 1090-2+A1 EXC2
ČSN EN ISO 3834-2:2006

Naše klíčové výrobky jsou:
•

trubkové a příhradové trakční stožáry pro železniční, tramvajovou a trolejbusovou dopravu,

•

klasické osvětlovací stožáry včetně patentovaného řešení sklopných stožárů,

•

ocelové svařence a nosné konstrukce pro fasádní systémy budov,

•

prostorově tvarované potrubní systémy pro dopravu médií,

•

REFERENCE
Gudang Garam, RI – Plošiny strojů pro tabákový průmysl (38 t).
Úvaly – Běchovice, CZ – Trakční stožáry pro rekonstrukci drážního koridoru (380 t).
Blackburn Meadows, GB – Rámové konstrukce pro
upevnění polykarbonátové fasády na budově elektrárny.

plošiny, obslužné lávky, zábradlí a další komponenty průmyslových zařízení.

Papua Nová Guinea – Engineering, výroba a montáž
objektů nové nemocnice (320t)

Jsme držiteli schválených technických podmínek SŽDC
pro dodávky na železniční tratě v České republice.

•

svařované rámy, podpěry, plošiny,

•

konstrukce pro zastřešení nástupišť, podchodů,
zastávek,

•

mostní a designová zábradlí, městský mobiliář.

REFERENCE
Estlink 2, EST, FIN – Dodávky střešních zvukově isolačních panelů pro transformátorové stanice Püssi (EST)
a Anttila (FIN) Static Inverter Plant (ca. 75 000kg).

Máme dlouholeté zkušenosti s výrobou komponentů pro skladování pevných i sypkých materiálů jako
například:
•

konstrukce regálových zakladačů,

•

zásobníky, nádrže, násypky a díly dopravníků.

MM Cité, CZ – Výroba architektonicky náročných svařovaných konstrukcí pro zastřešení nástupišť v rámci
modernizace železničního uzlu Cheb
TransTechnik Brno, CZ – Dodávka a montáž OK regálového skladovacího zakladače systému KASTO (ca.
60 000 kg) včetně dodávky 540 ks 8metrových kazet
pro skladování tyčového materiálu.

RÁDI PŘIJÍMÁME NOVÉ VÝZVY NA PROJEKTOVOU
VÝROBU PRŮMYSLOVÝCH ZAŘÍZENÍ.
Tato umíme v našich prostorách kompletovat a připravit zákazníkovi finální produkt.
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Datum založení: 1987
Datum založení: 2014
MANAG a. s.
Průmyslová zóna
Šťáralka 909
280 02 Kolín, ČR

Průmyslové automatizace
Czechia s.r.o.
1. máje 1483/114
Ostrava - Vítkovice
703 00, ČR

MANAG Sk, spol. s r.o.
Robotnícka 4356
017 01
Považská Bystrica, SK

www.paczechia.cz
www.manag.com

„VAŠE ŘEŠENÍ
PRO PRŮMYSL“

ZÁKLADNÍ FAKTA

CERTIFIKACE

ZÁKLADNÍ FAKTA

REFERENCE

Více než 25 let zajišťujeme komplexní řešení v různých průmyslových oblastech po celém světě. Naše
reference jsou v chemickém, petrochemickém,
energetickém, farmaceutickém, potravinářském i automobilovém průmyslu.

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
TPA Weidmüller ATEX, TPA Eaton ATEX
FTZÚ ATEX a PAVUS na systém detekce plynu
certifikát Škoda JS

Průmyslové automatizace Czechia se zaměřují
na provádění generálních a středních oprav, stejně
jako investičních dodávek v tuzemsku i v zahraničí.
V současné době působí jako projekčně-inženýrská, dodavatelsko-montážní a servisní organizace
v oblasti měření a regulace, komplexních dodávek
a montáží elektro, strojní výroby a automatizovaných
systémů řízení technologických procesů.

KGHM Polska Miedź S.A., PL – Huta Miedzi Głogów
- Dodávka a uvedení do provozu akumulátorových
lokomotiv, energetických vagónů a nabíjecích stanic.

Našim zákazníkům poskytujeme řešení dle potřeb
konkrétní aplikace a nastavených standardů. Mnohaleté zkušenosti s prostředím s nebezpečím výbuchu,
vlastním vývojem a výrobou detektorů plynu, nám
umožňují poskytnout obchodním partnerům profesionální služby včetně odborného poradenství. Kvalitní záruční a pozáruční servis je společností Manag
vnímán jako nedílná součást fungujícího vztahu mezi
dodavatelem a zákazníkem.

REFERENCE
Rockwell Automation
Škoda Auto
Chemoprojekt
Honeywell

Klademe důraz na špičkové zpracování a funkčnost.
Používáme výhradně komponenty renomovaných
výrobců a jsme proto schopni poskytovat nadstandardní záruky. V projekční kanceláři v Kolíně pracujeme s aktuálním softwarovým vybavením a disponujeme zázemím pro FAT zkoušky, funkční zkoušky
stojů i celých automatizovaných linek.

Spolana
Continental
Brush

Bulk Transshipment Slovakia, SK – Dodávka a montáž
lanového posunovacího zařízení pro překladiště v Čierné nad Tisou na Slovensku.
Strojírny Bohdalice, CZ – Dodávka a montáž koncentrační sluneční elektrárny se Stirlingovým motorem.

Firma disponuje vysoce kvalitní projekční a technickou základnou s mnohaletou praxí v jednotlivých
oborech průmyslu. V rámci komplexních služeb společnost nabízí technickou přípravu zakázek, vypracování technických návrhů s cenovým rozpočtem,
zpracování vlastní výrobní dokumentace pro realizaci, podrobné položkové rozpočty, vlastní technický
dozor v průběhu stavby, vlastní technický dozor při
uvádění technologie do provozu, tvorbu a odladění
programů pro systémy automatizovaného řízení.

Metso Automation, CZ – Dodávka a montáž MaR
a elektro pro projekt „Recirkulace spalin-DeNOx Třebovice“.
Ekova Electric, CZ – Kompletní dodávka elektrosouborů: dobíjecí a testovací stanice pro elektrobusy
a napájení měnírny na změnu polarity v troleji.

Komplexní řešení dodávek a montáží zařízení elektro
a technologických celků.

Technip
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Datum založení: 2012
Datum založení: 1999
VorKon Engineering s.r.o.
1.Máje 53/24
Ostrava 703 00, ČR

DERUTEX, s.r.o.
Frenštátská 460
Příbor 742 58, ČR

www.vorkon.cz
www.derutex.cz

ZÁKLADNÍ FAKTA

REFERENCE

ZÁKLADNÍ FAKTA

CERTIFIKACE

Společnost VorKon Engineering je konstrukční kancelář se sídlem v Ostravě, která pracuje zejména pro automobilový průmysl. Zkušený konstrukční tým s 12letou
bohatou zkušeností se zaměřuje na návrh přípravků
a jednoúčelových strojů, robotizovaných linek pro
přední evropské automobilky a jejich dodavatele.
Ke klíčovým zákazníkům patří velké německé konstrukční kanceláře spolupracující s automobilkami,
jako jsou Mercedes, Volkswagen, BMW, Audi, Škoda,
Rolls Royce, Porsche, nebo výrobcem letadel Airbus.

Schulz Engineering GmbH, DE

V současné době patří společnost DERUTEX, s.r.o.,
mezi zavedené firmy v oboru konstrukce a výroby
přípravků všech možných typů (svařovací, měřící, obráběcí, …), kontrolních maket, jednoúčelových strojů
a zařízení, svařovaných konstrukcí nebo specifických
dílů. Produkce směřuje převážně do sektoru automotive a odběrateli jsou hlavně výrobci dílů do automobilů,
výrobci technologických celků a konstrukční kanceláře.

ČSN ISO 9001:2009 – Systém managementu kvality.
Příprava pro ISO/TS 16949 - Management kvality
v automobilovém průmyslu (Tüv Nord).

Rohtech DST, DE
Grammer Automotive CZ s.r.o., CZ
Carl Zeiss Fixture Systems GmbH, DE
Aufeer Design s.r.o, CZ
Kirchner Konstruktionen GmbH, DE

Navrhujeme jednoduché a ekonomické konstrukce,
které snižují náklady na výrobu, montáž a provozní
náklady se specializací na svařovací stanice výrobních linek, manipulační techniku, měřicí přípravky,
jednoúčelové stroje a automatizaci výrobních i montážních procesů.

Varroc Lighting Systems, s.r.o., CZ
T-Mech Engineering Slovakia s.r.o., SK
Hella Autotechnik Nova s.r.o., CZ
Continental Automotive Czech Republic, s. r. o., CZ

Náš 15členný konstrukční tým s kapacitou v rozsahu
přes 2 500 hodin za měsíc využívá profesionálního
softwaru CATIA a SOLIDWORKS, který umožňuje
konstrukčnímu týmu vytvářet prvotřídní a přesné návrhy, analýzya simulovat procesy.

Prestar s.r.o., CZ
Bochemie a.s., CZ
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REFERENCE
Hella Automotive Nova, CZ

Konstrukce a design:
•

návrh a vývoj jednoúčelových strojů, výrobních
a kontrolních přípravků,

•

návrhy přípravků pro automatizaci výroby.

Varroc Lighting, CZ
Dura Automotive Systems, CZ
Mahle Behr Ostrava, CZ

Výrobní možnosti:
•

CNC obrábění na tří a pěti osých centrech

•

drátové řezání a prostřelování otvorů

•

výroba obráběných dílů a nástrojů
(kleštiny, svařovací elektrody, střižníky, střižnice)

•

výroba měřících, montážních, svařovacích
a pájecích přípravků

•

výstupní kontrola formou 3D měření, případně
zkušebního provozu.

ZF Sachs Slovakia, SK
Brose CZ, CZ
Gates Hydraulics, CZ
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Datum založení: 2006

Datum založení: 2011

Plastika SV s.r.o.
Zborovská 253
Zdounky
768 02, ČR

Brebeck Composite, s.r.o.
Šenov u Ostravy
739 34, ČR

www.brebeckcomposite.com

www.plastika-sv.cz
www.seplast.cz

„MIT UNS IST ES
LEICHTER“

ZÁKLADNÍ FAKTA

REFERENCE

ZÁKLADNÍ FAKTA

REFERENCE

Specializujeme se na výrobu a distribuci silničních
směrových sloupků a speciálního dopravního značení.
Naše výrobky exportujeme také do dalších zemí EU.

Strabag a.s., CZ

AUTOMOTIV

Naše dceřiná společnost SEPLAST s.r.o zastupuje
v ČR a SR předního světové výrobce plastových průmyslových ventilátoru S.E.A.T. VENTILATION SA.

Polena Engineering s.r.o., CZ

Brebeck Composite sídlí v České republice. Hlavní
obchodní činností je zakázková výroba dílů z uhlíkových, skelných a aramidových vláken pro odvětví
motorsportu, automotiv a letectví. Díly zhotovujeme
technologií Pre-preg (autokláv). Konkurenční výhodou je vlastní nástrojárna pro obrobu epoxidových
a alu forem.

Našim odběratelům nabízíme náhradní plnění
ve smyslu zákona č.435/2004 Sb. v podobě odkupu
hotových výrobků.

Ředitelství silnic a dálnic ČR, CZ

Skanska a.s., CZ

Maibach Aus Gmbh, A

Audi Sport, DE
BMW Motorsport, DE
BMW M Performance, DE

Výrobní závody se nachází v Šenově u Ostravy (CZ)
na ploše 4.500 m2 a německém Deggendorfu s výrobní plochou 1.500m2.

HWA, DE, KTM, AT

VÝROBNÍ ZÁVODY BREBECK

TMR, FI

Brebeck Composite s.r.o., CZ, Šenov u Ostravy, 100
lidí, 4.500m2 výrobní plochy

LETECTVÍ

Porsche Sport, DE

Facc Operations, AT

Brebeck Composite GmbH, DE, Deggendorf, 30 lidí,
1.500m2 výrobní plochy

Rotorvox GGC, DE
Lilium, DE
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