
Výběr z doproVodného programu
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Na veletrhu představíme jeden z našich nových typů ocelo-
vého silničního svodidla. Svodidla považujeme za  význam-
ný produkt skupiny ArcelorMittal Ostrava. Neustále vyvíjíme 
lehčí, pevnější a  bezpeč-
nější svodidla nejen pro 
české silnice, ale také 
pro pozemní komunika-
ce v zahraničí. A protože 
svodidla se na komunika-
cích instalují pro bezpeč-
nost vozidel, propojíme 
náš výrobek s  vozidlem, 
byť pro naše komunika-
ce poněkud netradičním: 
na  stánku budeme mít 
pro návštěvníky připrave-
ný simulátor Formule 1, který je znám pod označením „301“. Jedná se o nejrealističtější automo-
bilový simulátor vyvinutý týmem automobilových závodníků a strojních inženýrů. Dodává věrný 
pocit z řízení skutečného vozu, včetně náklonů ve všech směrech a přetížení 2G. 

Dceřiná společnost Arce-
lorMittal Tubular Products 
Ostrava se pochlubí no-
vinkou – trubky, které 
vyrábí, umí nyní opatřit 
novým typem vnějšího 
povlaku: polypropylenová 
izolace se nanáší ve třech 
vrstvách a chrání ocelové 
bezešvé nebo svařované 
trubky proti korozi. Umí 
zabránit i  mechanické-
mu, tepelnému a chemic-
kému poškození během 
provozu, přepravy, skla-
dování a  instalaci trubek. 
Polypropylenový povlak je odolný proti teplotám od minus 20 do plus 110 °C. Na vnitřní stranu 
trubek se dále nanáší cementová izolace a trubky jsou tak vhodné například pro přepravu pitné 
vody. Firma již získala významné zakázky na tento výrobek. Dodává jej například do Francie, kde 
bude použit na výstavbu přivaděče pitné vody o délce 66 kilometrů.

Divize ArcelorMittal Flat Carbon Europe podporuje větší využívání obnovitelných energií a na-
bízí výrobky na míru z oceli vhodné například pro solární fotovoltaické panely, přizpůsobivé 
plechy pro integraci fotovoltaických panelů, větrné elektrárny. Naše výrobky pro toto odvětví 
jsou Granite® HDX, Granite® HDS, Magnelis® ZM310, Aluzinc® AZ1. V posledních letech ros-
te počet projektů výstavby větrných elektráren. V tomto sektoru je ArcelorMittal Flat Carbon 
Europe velmi aktivní jako přední dodavatel tlustých plechů pro tradiční svařované věže a elek-
troocelí pro turbíny.

Od roku 2003 jsme v ArcelorMittal
Ostrava vyrobili 5 600 kilometrů svodidel. 
Takové množství by vystačilo třeba na cestu
z Ostravy do Madridu a zpět. Jsme hrdí na to, 
že více než 70 % svodidel, které vás chrání na 
českých silnicích, pochází od nás.

5 600 km
svodidel stačí na cestu
z Ostravy do Madridu
a zpět

Pro lepší život v regionu
www.arcelormittal.cz
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