Pro naše zákazníky
jsme nejspolehlivějším partnerem.
S využitím odborných znalostí
produktů a procesů a díky
jedinečnému sortimentu
jim poskytujeme nabídku na míru.
Jednoduše, rychle a jistě.

Petr Pavlínek
ředitel společnosti
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Haberkorn s.r.o.

30.000

Skladových položek
k okamžitému dodání

8.000 m2
Skladová plocha
v ČR a SR

1

Roční obrat

Produktů
v e-shopu

Skladová zásoba
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110
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Expedovaných položek denně

Maximální spolehlivost
Dodávky
skladových položek
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Aktivních zákazníků

5

Haberkorn.
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Nablízku.
Všude, kde nás
potřebujete.
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9

centrála Rakousko

Wolfurt

Skupina Haberkorn – jeden z pěti největších technických prodejců v Evropě
Nadnárodní skupina HABERKORN, jíž jsme součástí, přesahuje ročním obratem 700 mil. EUR a řadí se k pěti největším technickým prodejcům v Evropě. Rodinná firma se sídlem v rakouském Wolfurtu byla založena v roce 1932.
Nejprve společnost rostla v rámci rakouského trhu, později expandovala i do zahraničí. Nyní působí v 10 zemích
Evropy a zaměstnává více než 2.200 pracovníků ve 30 pobočkách.
Na českém a slovenském trhu působíme již od roku 1995. Za dobu naší existence jsme se stali silnou, stabilní společností. O kvalitě naší práce svědčí naše dlouhodobá spolupráce s nejvýznamnějšími průmyslovými společnostmi.
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Trnava

pobočka Slovensko

Mokré Lazce

pobočka Česká republika

České Budějovice

pobočka Česká republika

Liberec

pobočka Česká republika

centrála Česká republika

Mokré Lazce

Zaměstnanci
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Více než 2.200 profesionálů v našich řadách
Skupina Haberkorn je moderní, dynamickou společností a partnerem pro všechny, kdo staví svůj úspěch
na rychlosti, spolehlivosti, jedinečné nabídce, dlouhodobé spolupráci a prvotřídním servisu. Proto klade důraz
na dlouhodobé vztahy a kontinuitu.
V České a Slovenské republice je našim zákazníkům k dispozici 80 technických poradců v kancelářích a dalších 30 specialistů v terénu.

Zaměstnanců

2.200

Příjemné pracovní prostředí a spokojenost zaměstnanců,
na něž se v poslední době zvláště zaměřujeme, se pozitivně promítá do jejich práce a také služeb pro zákazníky.

970

Rakousko

980

Zahraničí

250
ČR a SR
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Udržitelnost

Jsme přesvědčeni, že ekonomika zaměřená pouze na zisk a růst HDP nemůže být dlouhodobě prosperující.
Udržitelné jednání je pro nás jak společenskou povinností, tak dlouhodobým předpokladem firemního úspěchu.
Pomocí různých opatření jsme zlepšili naši bilanci CO2 o více než 30 %.
Skupina Haberkorn sdílí své zkušenosti v několika sdruženích na podporu udržitelnosti. Jedním z nich je Global
Compact, největší a nejvýznamnější světová iniciativa pro odpovědné řízení společností v oblasti udržitelnosti pod
záštitou OSN. Vizí tohoto projektu je rozvoj udržitelné globální ekonomiky.
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–35,8 %

CO2
CO2
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Haberkorn snížil svou uhlíkovou
stopu o 35,8 %.
Beste
Arbeitgeber 2017
Österreich
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Jak šel čas

1932

Zakladatelé Leopold a Frieda Haberkorn
(Bregenz, Rakousko)

1992

Začátek internacionalizace
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1995

Založení Ulmer s.r.o.,
kancelář v Opavě

1996

Stavba skladu v Mokrých Lazcích

2002

Ulmer s.r.o. součástí skupiny
Haberkorn Ulmer GmbH

2001

Vstup na slovenský trh

2016

Zaměstnáváme více
než 200 zaměstnanců

2017

Změna názvu
na Haberkorn s.r.o.

2018

Spuštění
e-shopu pro zákazníky

2019

Generační obměna
ve vedení společnosti

Zaměstnanci

200
v ČR a SR

2001 – 2012

Rozšiřování centrálního skladu
v Mokrých Lazcích až na 2 800 m2

eshop.hab

erkorn.cz

2016 – 2019

Akvizice tří významných
německých průmyslových distributorů

2019

Nová plně automatizovaná logistika
(Wolfurt, Rakousko)
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Jedinečný

sortime
pro zákazníky nejen
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z průmyslu.
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Sortiment
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Jedinečný produkt

Řešení pro každou aplikaci

Stavebnicové systémy

Strojní elementy

Základ tvoří jedinečné systémy, určené pro stavbu nejrůznějších zařízení s využitím v mnoha průmyslových
odvětvích. Jsou předurčeny pro řešení šitá na míru
požadavkům zákazníka.

Širokou nabídku standardních i nestandardních pro
duktů světových značek doplňujeme vlastními výrob
ními kapacitami pro zakázkové díly. Pružné dodávky
podpořené mimořádnými skladovými zásobami.

Nejširší skladové zásoby
Hydraulika a průmyslové hadice
Dodáváme hydraulické a průmyslové hadice včetně příslušenství velkým firmám i malým živnostníkům. Výhodou je široký sortiment, který držíme skladem v našich
pobočkách a rakouské centrále, a s tím související rychlost dodávek.
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Stavebnicové
systémy

Stavebnicové systémy hliníkových profilů společnosti item Industrietechnik GmbH jsou tvořeny kvalitními komponenty, které vynikají
variabilitou, moderním designem a širokou škálou prvků a příslušenství. Zákazníkům nabízíme jak dodání jednotlivých komponentů,
tak komplexní řešení od konstrukce až po samotnou montáž na místě.
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Stavba strojů

Štíhlá výroba

Systém pro stavbu strojů
a konstrukcí nabízí cenově
dostupná řešení díky jednoduché přípravě výroby, montáži a opakovanému použití
dílů. Základem jsou drážkované čtvercové a obdélníkové
profily.

Trubkový systém je určený
pro aplikace štíhlé výroby
a rozšiřuje využití standardních profilů. Je ideální pro
stavbu transportních vozíků,
zásobníků, skluzů, Kaizen/
Kanban a Karakuri aplikací.

Pracovní a montážní
stoly
Sofistikovaná řešení pracovních, balicích a montážních
stolů na bázi hliníkových profilů. Pracoviště lze vybavit příslušenstvím z bohaté nabídky
prvků s ohledem na ergonomii
a typ provozu.

Čisté prostory
Pro aplikace v laboratorních
a farmaceutických provozech
jsou vhodné profily se zakrytými drážkami a malými vnějšími rádiusy, které minimalizují
usazování nečistot včetně speciálního
příslušenství
pro
stavbu utěsněných pracovišť.
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© SIKO GmbH

Schodiště a plošiny

Transportní vozíky

Lineární jednotky

Schodiště se sklonem pod
čtyřmi různými úhly s možností úpravy jeho šířky dle
požadavků zákazníka. Konstrukce vyniká variabilitou
díky šroubovým spojům bez
nutnosti řezání profilů pod
úhlem.

Základem je stabilní rám z hliníkových profilů s různým provedením jednotlivých pater
s ohledem na požadovanou
funkčnost. Vozíky pomáhají
zefektivnit logistiku jednotlivých pracovišť a usnadňují
manipulaci s těžkými břemeny.

Komplexní řešení jedno i víceosých lineárních jednotek
na míru. Díky nabídce různých
typů jednotek lze najít vhodné
provedení pro různé aplikace.
Jednotky se vyznačují vysokou
přesností a životností.

Dopravníky
a dopravníkové linky
K dispozici široká škála
dopravníků pro dopravu kusových břemen. Dopravníky jsou
přizpůsobeny přáním zákazníka včetně možnosti zástavby
do kompletních výrobních
a montážních linek.
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Oplocení
a bezpečnost

Ocelová ochranná oplocení a bezpečnostní prvky švédského výrobce Axelent AB jsou určeny pro zabezpečení výrobních linek, robotických pracovišť, skladových prostor a míst, kde je třeba předcházet zranění obsluhy. V případě potřeby lze nabídnout i variantu v provedení z hliníkových profilů.

Oplocení zařízení
Jsou určena k zajištění bezpečnosti okolo výrobních zařízení
všude tam, kde je třeba z bezpečnostních důvodů oddělit
stroj a obsluhu. Sortiment
umožňuje řešit širokou škálu
aplikací s ohledem na platné
bezpečnostní normy.
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Oplocení skladových
prostor
Vhodná pro uskladnění materiálu, oddělení jednotlivých
prostor v hale a zabezpečení
zboží v regálech. Vyznačují se
snadnou instalací a vysokou
tuhostí.

Bezpečnostní zábradlí

Bezpečnostní zábrany

Slouží jako ochrana proti pádu,
brání pádu osob nebo jejich
zranění při pádu a snižuje
rizika spojená s pádem předmětů a poškozením zařízení.
Vyhovuje platným normám.

Robustní plastové zábrany
slouží k ochraně osob a zařízení
především s ohledem na manipulační techniku v provozech.
Lze jimi snadno i dodatečně
vymezit bezpečné koridory pro
pohyb osob a vozidel uvnitř hal.
Splňují platné normy.
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Kolaborativní roboti Universal Robots pomohou zefektivnit a zautomatizovat výrobu a uleví zaměstnancům od rutinních pracovních
činností. Zvedací systémy Ergoswiss přispívají k řešení ergonomie, kde je vyžadována výšková přestavitelnost. Karakuri představuje
jednoduchou nízkonákladovou automatizaci s využitím pouze fyzikálních principů bez externího zdroje energie.

Kolaborativní roboti

Koncové nástroje

Zvedací systémy

Karakuri

Šestiosá robotická ramena
kobotů disponují takovými
bezpečnostními prvky, že se
stanou ideálním pomocníkem
do jakéhokoli provozu. Najdou
uplatnění ve většině oborů
napříč průmyslovým spektrem.

Ke kobotům dodáváme širokou škálu koncových nástrojů
společnosti OnRobot. Díky
nim dokážete optimalizovat
výrobní procesy. Výhodou je
snadná instalace, nastavení
i programování.

Sortiment zahrnuje hydraulické
i elektrické provedení jednotlivých systémů. Ty lze použít
v mnoha odvětvích pro snadné
nastavování výšky s možností
ukládání nastavených poloh.
Jsou ideální pro výškové nastavení jakýchkoli pracovních ploch.

Základem jsou trubkové profily a bohaté příslušenství pro
snadné vytváření aplikací s jednoduchou automatizací bez
použití nákladných servopohonů, pneumatických či elektrických prvků a čidel. Vhodné
řešení pro štíhlou výrobu.
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Pohonné elementy

Sklad pohonné techniky patří mezi nejlépe vybavené ve střední Evropě. Disponuje unikátním sortimentem světových značek
prémiové kvality – Gates, IWIS, Rosta, NTN Corporation atd. Nadstandardní skladová zásoba garantuje krátké dodací termíny.
S pomocí našich technických poradců vždy najdete správné řešení, ať už u stávající aplikace nebo při návrhu nového pohonu.
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Řemenové pohony

Řetězové pohony

Špičkové řemeny pro spolehlivé,
efektivní řešení různorodých
aplikací. V sortimentu najdete
jak řemeny pro nejvyšší výkony
a extrémní podmínky, tak pro
běžný provoz. Stěžejním dodavatelem ozubených i klínových
řemenů je společnost GATES.

Oblíbená řešení mnoha aplikací, nejčastěji pro pohonné
nebo dopravní účely. Díky
velkému množství provedení a povrchových úprav lze
řetězy a řetězová kola spolehlivě používat i v náročných
podmínkách.

Spojky, klouby
a omezovače

Ozubená kola, tyče
a soukolí

Hřídelové spojky jsou řešením
pro přenos mechanické energie mezi hřídelí stroje. Eliminují
nesouososti, tlumí rázy a torzní
kmity, zajišťují plynulý rozběh
zařízení. Přetížení stroje zamezí
omezovače krouticího momentu.

Běžné součásti strojů a zařízení, k přenosu mechanické
energie dochází pomocí ozubení. Většinu ozubených kol,
tyčí a soukolí v modulech M1 –
M8 stupně přesnosti 9 dodáváme ze skladu.
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Upínací pouzdra

Vibrační technika

Ložiska

Trapézové šrouby a matice

K rychlému a bezpečnému
upnutí řemenice, řetězo
vého
či ozubeného kola, nebo jakéhokoli náboje na hřídel. Použití
v závislosti na mnoha faktorech,
jako požadavek na přenášený
výkon, polohovací přesnost,
instalační prostor apod.

Specifické komponenty a jednotky, které se podílejí na podpoře nebo tlumení vibrací.
Univerzální pružné elementy
nachází uplatnění v mnoha
průmyslových oborech pro
bezúdržbové řešení pružení,
uložení, napínání a tlumení.

Řešení pro řadu aplikací, kde je
potřeba zajistit uložení hřídele
nebo umožnit rotační či posuvný
pohyb za snížení tření. Ve valivých ložiskách a ložiskových
domcích jsme autorizovaným
partnerem japonsko-francouzského výrobce NTN Corporation.

Často využívané jako součást
strojů a zařízení k zajištění
převodu rotačního pohybu
na lineární. Pravé a levé provedení ocelových i nerezových
šroubů, stejně tak i ocelových
a bron
zových matic pokryje
většinu požadavků.
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Normované díly

V sortimentu normovaných dílů najdete ovládací, strojní, zajišťovací díly, silentbloky, mazací techniku, strojní nohy, vidlice
a čepy. Většinu těchto prvků u nás držíme skladem a dodáváme do druhého dne. Výhodou je také databáze CAD výkresů
v základních 2D a 3D formátech, která vám pomůže při konstrukci zařízení.
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Ovládací prvky

Strojní a zajišťovací prvky

Silentbloky

Strojní nohy a podložky

Široká škála prvků určených
pro manuální ovládání strojů
a zařízení. Ergonomická provedení, tvarové a materiálové varianty rukojetí, madel,
ručních kol a mnoha dalších
prvků.

Typické
komponenty
pro
mnohé průmyslové aplikace,
výrobky jako odpružené elementy, zajišťovací kolíky, boční
odpružené kolíky, čepy s kuličkami, podpěry, naváděcí čepy,
přítlačné šrouby s kuličkou
a výkyvné podpěry.

Komponenty k uložení zařízení, tlumení a absorpci rázů
a vibrací. Nejčastěji v pryžo-ocelovém provedení. Široký
sortiment standardních provedení až po materiálová
a tvarová zakázková provedení.

Řešení pro bezpečné a pevné
ustavení vašich strojů a zařízení. K dispozici v mnoha
tvarových a materiálových
variantách i nosnostech.
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Upínací prvky a systémy
Prvky i komplexní flexibilní
modulární systémy pro rychlé
a bezpečné upnutí. Široký
výběr umožní najít řešení pro
upnutí dílů nejrůznějších rozměrů a tvarů.
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Hydraulické
komponenty

Vše potřebné pro výrobu, provoz a údržbu hydraulických zařízení. Nabízíme hydraulické hadice s veškerým příslušenstvím,
hydraulická šroubení, držáky trubek, komponenty pro výrobu válců a mnoho dalších položek.

Hydraulické hadice
a ochrany hadic
Hadice předních výrobců
Gates, Semperit a Danfoss
SEL. Sortiment standardních hadic doplňují prémiové
hadice pro náročné aplikace
a podmínky. K dispozici také
různé typy ochran hadic.
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Koncovky a objímky

Šroubení a adaptéry

Držáky trubek a hadic

V nabídce jak samotné koncovky a objímky, tak i hotové
zalisované hadice. Koncovky
se závity metrickými nebo palcovými, JIC, ORFS i přírubové
koncovky.

Hydraulická šroubení špičkového německého výrobce
VOSS se speciální povrchovou úpravou zinek-nikl, a to
od standardních provedení
až po speciální řešení pro
extrémní tlakové zatížení
a mechanické namáhání.

Široký
sortiment
držáků
od jednoduchých, přes dvojité, třmenové, kovové, sedlové
až po speciální. Různé typy
materiálů PP, PA, hliník, nerez.
Uchycení do vodicích lišt nebo
navařovací deskou.

P ro

Komponenty
k hydraulickým válcům
Pístní tyče a přesné bezešvé trubky různých jakostí,
ve výrobních délkách nebo
nařezané
dle
individuálních požadavků. Kompletní
nabídka od hlav pístů, víka,
oka, až po těšnění.

Rychlospojky
Pro rychlé a snadné připojení a odpojení hydraulických
aplikací. Na výběr kuličkové,
šroubovací, bezodkapové, multispojky a jiné speciální rychlospojky.

Kulové kohouty,
manometry
a měřicí technika
Kulové kohouty různých provedení pro uzavírání a přepínání v hydraulických obvodech.
Široká škála manometrů. Měřicí body, hadice, boxy a mnoho
dalšího z měřicí techniky.
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Montážní stroje
Elektrické, pneumatické i ruční
lisy FINN-POWER představují špičku v lisování hadic. Dodáváme řezačky a ořezávačky
hadic a další příslušenství.
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Průmyslové hadice
a armatury

Průmyslové hadice a armatury světových značek – ContiTech, Masterflex, Semperit, Lüdecke a další. Hadice pro různorodé
aplikace a média – např. na horkou a studenou vodu, potraviny, chemikálie, olej, pohonné hmoty, vzduch, plyny, abraziva.
Kompletní sortiment armatur – spojky, šroubení, spony, kulové kohouty atd.
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Víceúčelové
a vodní hadice

Hadice pro chemikálie
a minerální oleje

Použití pro nejrůznější aplikace. Víceúčelové hadice pro
přepravu vzduchu a vody,
užitkové vody, horké vody,
olejových médií a lehkých chemikálií.

Navrženy tak, aby byly odolné
vůči agresivním nebo nebezpečným médiím, ať už se
jedná o chemikálie, minerální
oleje nebo pohonné hmoty.

Hadice na abraziva
Pro přepravu abrazivních
látek jako jsou např. železné
špony, dřevěné třísky, granulát, materiály s příměsí skla
a další. Patří sem speciální
gumové hadice a PUR hadice.

Hadice pro stlačený
vzduch a technické plyny
Široké spektrum hadic pro
přepravu médií v plynném
skupenství jako jsou hadice
pro rozvod stlačeného vzduchu, pneumatické hadice,
hadice pro technický plyn
nebo svařovací hadice.

P ro

Spojky

Šroubení, příruby

Pro rychlé a snadné připojení
a odpojení nízkotlakých hadic.
Široký sortiment od spojek pro
temperování, vzduch a vodu,
přes pákové, bajonetové, STORZ
spojky, až po nástrčné spojky
a mnoho dalšího.

Hadicové koncovky a šroubení
pro bezpečné a trvalé spojení
mezi hadicí a pevným protikusem. Používají se tam, kde
spojení není potřeba často
demontovat.

Spony a montážní
materiál
Pro montáž či upevnění
hadice. Od jednoduchého
upnutí za pomocí šnekových
či čelisťových spon, přes ouškové spony montované speciálními kleštěmi, až po lisovací
a šroubovací objímky.
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Kulové kohouty
Široká nabídka nízkotlakých
kulových kohoutů mosazných či nerezových pro různá
média. Dále ofukovací pistole
včetně trysek např. s tlumením hluku.
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Poradenství

P ro
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Neváhejte se na nás obrátit. Poradí vám naši experti
s dlouholetými zkušenostmi, ať už z kanceláře nebo přímo
osobně ve vašem provozu.
Od zjištění konkrétní potřeby, přes návrh optimálního
technického řešení, vyhotovení technické dokumentace,
výběru správného komponentu, až po dodávku včetně případné montáže.
Naše znalosti s vámi sdílíme nejen prostřednictvím tištěných katalogů, ale čím dál častěji také on-line pořádáním
pravidelných webinářů a školení.
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Služby
a servis

Svým zákazníkům poskytujeme komplexní servis od vypracování technického návrhu až po realizaci u zákazníka.

P ro
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Naše služby průběžně přizpůsobujeme potřebám zákazníků a trhu. V současnosti poskytujeme více než 50 různých
doplňkových služeb k produktům. Vedle dodávek standardizovaných komponentů provádíme úpravy materiálu jako je
řezání a opracování profilů, dělení a spojování řetězů, svařování řemenů, armování hadic, kovoobrábění, předmontáž
či povrchové úpravy jednotlivých prvků a další.
K dispozici je rozsáhlá databáze CAD výkresů. Konstruktérům zjednodušuje práci také řada našich konfigurátorů
a výpočtových formulářů.
V logistice zajišťujeme speciální balení zboží, značení dle
požadavků zákazníků, kanban nebo konsignační sklad.
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Zákazníci

A. Pöttinger, spol. s r.o.
Rodinná nadnárodní firma zabývající se
vývojem, výrobou a prodejem zemědělské
techniky, specia
lista na píci, zpracování
půdy a secí techniku.

ABB s.r.o.
Přední světová společnost působící v oblasti energetiky, průmyslu a infrastruktury.

Blumenbecker Prag s.r.o.
Společnost Blumenbecker Prag s.r.o. se
zabývá automatizací strojů a výrobních
zařízení.

CIMBRIA HMD, s. r. o.
Je jednou z předních světových společností v oblasti průmyslového zpracování,
manipulace a skladování obilí a semen, krmiv, potravin a dalších sypkých produktů.

Huisman Konstrukce, s.r.o.
Společnost Huisman je soukromá společnost s celosvětovou působností a s rozsáhlými zkušenostmi v oblasti designu
a výroby těžké techniky pro vedoucí světové firmy operující na pevnině i na moři.

Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.
Jedná se o jednu z nejmodernějších automobilek v Evropě. Od roku 2009 vyrábí
společnost své vozy v prvním výrobním
závodu v Evropě. V Nošovicích se ročně
vyrobí okolo 350 tisíc aut.

Kia Slovakia s. r. o.
Je nejstarším výrobcem automobilů
v Koreji. Od roku 2006 má výrobní závod
také na Slovensku. Ročně vyrobí více než
600 tisíc nových automobilů.

Liberty Ostrava a.s.
Patří do největší světové ocelářské a těžařské skupiny Liberty Steel Group. Zaměřuje
se především na výrobu a zpracování surového železa, oceli a hutní druhovýrobu.

Magna Exteriors (Bohemia) s.r.o.
Zabývá se výrobou plastových dílů,
převážně se zaměřuje na díly pro automobilový průmysl. Díky dlouholetým zkušenostem je v tomto odvětví specialistou
a spolupracuje s největšími výrobci.

MATADOR industries, a. s.
Největší soukromý slovenský TIER 1 dodavatel pro automobilový průmysl v centrální
a východní Evropě. Portfolio výrobků zahrnuje strojírenství, design automobilových
komponentů a výrobních linek či výrobu
lisovacích nástrojů.

Ronal CR s.r.o.
Společnost je celosvětově předním dodavatelem kol jak pro prvotní výbavu
vozů přímo z automobilových továren,
tak i na trhu s příslušenstvím pro osobní
a užitkové vozy.

Schwarzmüller s.r.o.
Koncern Schwarzmüller je jeden z největších evropských dodavatelů užitkových
vozidel. Koncern vyvíjí, vyrábí a servisuje
prémiová vozidla pro přepravní řešení šitá
na míru.

ŠKODA AUTO a.s.
Největší výrobce automobilů v České republice. Od roku 1991 je součástí koncernu
Volkswagen. Dlouhodobě je největší nejen
z pohledu tržeb, ale také je největším exportérem a jedním z největších českých
zaměstnavatelů.

Toyota Motor Manufacturing
Czech Republic, s.r.o.
Výrobní závod v Kolíně vznikl v r. 2005
jako společný projekt automobilek Toyota,
Peugeot a Citroën. Ročně vyrobí 300 tisíc
menších městských vozů. Na počátku
r. 2021 přebrala továrnu kompletně Toyota.

Trivium Packaging Czech Republic s.r.o.
Trivium Packaging je nadnárodní společnost, která působí v oblasti výroby skleněných a plechových obalů pro různá odvětví.

VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.
Bratislavský Volkswagen Slovakia je jediným auto
mobilovým závodem na světě,
vyrábějící vozidla pěti značek pod jednou
střechou. Na Slovensku se nachází další
3 provozovny, které dohromady zaměstnávají více než 12 tisíc lidí.

Wienerberger s.r.o.
Rakouská firma, největší světový výrobce
cihel a jednička na trhu hliněných střešních
tašek v Evropě a také betonových dlažeb
ve střední a východní Evropě. V potrubních
systémech je společnost jedním z předních
dodavatelů v Evropě.

WINDMÖLLER & HÖLSCHER Machinery k.s.
Společnost W&H, založená v roce 1869, je
v současnosti celosvětově vedoucím výrobcem strojů a zařízení na výrobu flexibilních
obalů. Portfolio zahrnuje výkonné stroje
pro extruzi fólie, tisk a další zpracování.
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