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Flanschenwerk Bebitz GmbH 
DE – Bebitz 
PAV V 025B 
 
Příruby, kroužky a výlisky 1/2”–60” 
 
Oblast využití 
Vysoce kvalitní příruby z nerez oceli pro chemický, ropný a potravinářský průmysl.  
Vyrobeno v Německu.  
 
Přínos pro zákazníky 
– evropský výrobek, 
– delší životnost, 
– pevnost, 
– robustnost. 
 
Lesklé tyče vysoké kvality, 5 až 32 mm 
 
Oblast využití 
Velmi všestranné využití. Například v automobilovém průmyslu, potravinářství a stavebnictví.  
Dále v sektoru zdravotnictví a strojírenském průmyslu.  
 
Přínos pro zákazníky 
Evropský výrobek s krátkou dodací lhůtou, flexibilní využití a velmi široké spektrum jemných 
tolerancí.  
 
___________________________________________________________________________ 
 
GOOD LUCK ENGINEERING Co. 
IN – Ghaziabad 
PAV V 021A1 
 
Výkovky z nerezavějící oceli  
Výkovky, příruby, kované tyče a výkovky na zakázku podle výkresové dokumentace.  
 
Oblast využití 
Průmysl ropy a zemního plynu, jaderná energetika, průmysl obrany, letecký a námořní průmysl.  
 
Přínos pro zákazníky 
Nabídka kompletního sortimentu výkovků z nerezavějící oceli, uhlíkové oceli, slitin, materiálů 
duplex a super duplex. 
Kompletní vlastní výrobní závod na výrobu uzavřených i otevřených výkovků s moderním zařízením 
na tepelnou úpravu kritických jakostí.  
 
___________________________________________________________________________ 
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LAMBRO-92 a.s. 
CZ – Zlín 
PAV V 007D      
 
Výroba svařovaných trubek – nerezové trubky svařované laserem 
 
Oblast využití 
Automobilový průmysl, kovovýroba, zábradlí, gastronomie. 
 
Přínos pro zákazníky 
Pevnost svařovaných trubek je V1. Minimální – téměř žádný vnitřní výronek. 
 
Laserové opracování trubek a profilů 
3D výklopná hlava, řezání nerezi, oceli a nově i barevných kovů. 
 
Oblast využití 
Automobilový průmysl, strojírenský průmysl, gastronomie, nábytkářství.  
 
Přínos pro zákazníky 
Nahrazuje frézování, vrtání. Přesnější a kvalitnější výrobky. 
 
Žíhání a pájení nerezových materiálů, možnost žíhání i 6m délek v průběžné peci 
 
Oblast využití 
Automobilový průmysl, obchodní činnost – není nutné nakupovat velké objemy z hutí. 
 
Přínos pro zákazníky 
Žíháním materiály získávají pružnost, ohebnost.  
 
___________________________________________________________________________ 
 
RTI  
FR – Vasselay 
PAV V 006A 
 
Tvarovky z nerezavějící oceli pro svařování natupo.  
Víčka, redukce, T-kusy, límce podle norem EN, ASME, ISO. 
 
Oblast využití 
Úprava vody, chemický průmysl, odsolování, potravinářství, jaderná energetika, průmysl ropy  
a zemního plynu, papírny.  
 
Přínos pro zákazníky 
Kvalitní výrobky, velké množství zboží na skladě, rychlé vyřízení objednávek. 
 
___________________________________________________________________________ 
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Special Steel Stock - C.S.C. SPA 
IT – Schio (VI) 
PAV V 009D 
 
Slitina 625–UNS NO6625-2.4856 
Slitina niklu, chromu, molybdenu a niobu.  
 
Oblast využití 
Využití pro letecké komponenty, v chemickém zpracování, námořních vrtných soupravách, 
průmyslu ropy a zemního plynu, jaderné energetice.  
 
Přínos pro zákazníky 
Slitina je odolná proti bodové korozi, prasklinám způsobeným korozí, mezigranulárním útokům a je 
téměř imunní vůči chloridovému praskání pod napětím. Kombinuje odolnost proti korozi jak při 
kryogenních, tak i vysokých teplotách (do 1000 °C), a to díky molybdenu a niobu, které nevyžadují 
další úpravy precipitačním tvrzením. 
 
Slitina 718-UNS NO7718-2.4668 
Slitina na bázi niklu.  
 
Oblast využití 
Ideální pro aplikace ve vysoce korozivních prostředích, jako je slaná voda a průmyslové kyseliny. 
Komponenty pro plynové turbíny, letecké motory, nukleární reaktory a čerpadla.  
 
Přínos pro zákazníky 
Precipitační tvrzení, meze kluzu při teplotách do 750 °, vynikající odolnost proti tečení do 700 °C. 
Vynikající odolnost proti korozi a únavě materiálu. Vhodná do extrémních prostředí. 
Nemagnetická.  
 
___________________________________________________________________________ 
 
STREICHER, spol. s r.o. Plzeň  - strojírenská divize 
CZ – Štěnovice 
PAV V 037B      
 
Vakuová nádoba z korozivzdorné oceli, leštěná 
 
Oblast využití 
Vakuová nádoba z korozivzdorné oceli 316L, uvnitř leštěná Ra ≤ 0,8 µm, vně otryskaná sklem. 
Použití: chemický, potravinářský a farmaceutický průmysl. 
 
Přínos pro zákazníky 
Vakuové nádoby obecně garantují kvalitu technologického procesu, korozivzdorná leštěná ocel 
čistotu procesu, samotného produktu, snadné čištění a zajištění dosažení požadovaného stupně 
vakua. 
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Rotující buben odstředivky z nerez. oceli, leštěný 
 
Oblast využití 
Rotující buben odstředivky z korozivzdorné oceli 316L, leštěný Ra ≤ 0,8 µm. Použití: chemický 
průmysl. 
 
Přínos pro zákazníky 
Vakuové nádoby obecně garantují kvalitu technologického procesu, korozivzdorná leštěná ocel 
čistotu procesu, samotného produktu, snadné čištění a zajištění dosažení požadovaného stupně 
vakua. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
THEIS Polska Sp. z o.o.  
PL – Gliwice 
PAV V 002C  
 
Ploché výrobky válcované zastudena – pásy  
Vysoce kvalitní pásy z nerezavějící oceli v jakostech 1.4310, 1.4301, 1.4016, 1.4404 a dalších.  
 
Oblast využití 
Výroby pružin, potravinářství, zdravotnické prostředky, automobilový průmysl, stavebnictví.  
 
Přínos pro zákazníky 
Trvanlivost a trvalý estetický vzhled i v náročných prostředích.  
 
Profily z nerezavějící oceli /svařované, tvářené zastudena, tenkostěnné profily  
Široký sortiment profilů ve standardních jakostech i ze speciálních slitin.  
 
Oblast využití 
Automobilový průmysl, zemědělství, technika, domácnost.  
 
Přínos pro zákazníky 
– stabilní pevnost, přesné tolerance 
– vynikající povrchová úprava, 
– dlouholeté zkušenosti ve výrobě profilů různých tvarů, 
– přesné tvarování profilů v úzké spolupráci se zákazníkem.  
 
___________________________________________________________________________ 
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TIS S.r.l. 
IT – Valmadrera/LC 
PAV V 001B 
 
Vysoce kvalitní TIG svařované trubky z nerezavějící oceli  
 
Oblast využití 
Výrobce TIG svařovaných trubek z nerezavějící oceli.  
 
Přínos pro zákazníky 
Vysoce kvalitní TIG svařované trubky z nerezavějící oceli vhodné pro stavebnictví, dekorace, 
plavební průmysl, výrobu nábytku, zábradlí, madel, strojních zařízení, automobilový průmysl, 
tepelné výměníky.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stav k datu 10. 4. 2015. 


