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hlavní druh činnosti

main activities

Pojízdné dílny – Pojízdná dílna ve vašem autě nebo mobilní
kontejnerová dílna na klíč? Zrealizujeme vaše představy. Navrhneme
dílnu do grafické podoby, provedeme montáž a vybavíme potřebným
dílenským vybavením. Máme zkušenosti se zasíláním hotových dílen
na místo určení po celém světě. Uplatnění našich dílen: servis
a opravy vozidel a vojenské techniky, výstavba silnic, těžební
průmysl, armáda, školicí střediska.
Auto vestavby – Perfektní přehled, pořádek a organizace
přepravovaného materiálu ve vašem autě. Navrhneme vestavbu
pro váš vůz s ohledem na vaši profesi. Provedeme montáž. Vestavby
obrněných vozidel – specializované zakázkové vestavby pro
obrněná vozidla.
Multifunkční výsuvy pro vozy typu pick-up – Ergonomické
řešení úložného prostoru vozidla. Odolné uzamykatelné zásuvky
zaručují bezpečné uložení nářadí, vybavení a dalšího materiálu
během přepravy.
Zakázkové úložné systémy pro armádu – Vývoj a výroba
úložných systémů pro přepravu vámi zvoleného materiálu.
Nářadí pro armádu – Nářadí, speciální přípravky pro výrobu
a opravy pozemní kolové i pásové techniky. Soupravy speciálního
nářadí, např. pro pyrotechniky, letecké mechaniky atp.
Nářadí pro letectví – Nářadí, speciální přípravky a technologie
pro výrobu a opravy letecké techniky – pro civilní i vojenská letadla
a vrtulníky. Instalační nářadí ruční i pneumatické, speciální vrtačky
typu QUACKENBUSH, vrtáky, frézy, zahlubovací hlavičky vč.
příslušenství, agrafy - clampy, svěrky pro dočasné spojení dílů před
nýtováním, pevnostní nýty.
Nerozbitné kufry – Robustní kufry pro intenzivní používání.
Speciálně navržené kufry pro záchranné sbory, policii, armádu
i extrémní sporty. Vodotěsné, tlaku vzdorné, prachotěsné, odolné
vůči chemikáliím. Teplotní odolnost -33 °C až +90 °C. Ceritifikace:
IP67, Defence Standard 81-41, úroveň J; STANAG 4280.
Servisní středisko – Vlastní servisní středisko, plně vybavené
moderními stroji a přístroji na opravy nářadí. Nabízíme spolehlivý
servis na nejvyšší úrovni. Specializujeme se na servis pneumatického nářadí. Poskytujeme a zajišťujeme kompletní záruční
i pozáruční opravy, periodické prohlídky vzduchového nářadí
a příslušenství. Dále zajišťujeme kalibraci měřidel momentu síly
a rovinného úhlu. Tato služba probíhá ve spolupráci s kalibrační
laboratoří akreditovanou dle ČSN EN ISO/IEC 17O25:2OO5.

Mobile workshops – Mobile workshop inside car or custom made
mobile container workshop? We realize your ideas, design the
workshop into a graphic form, perform the assembly and equip it
with the necessary workshop tools. We have experience with sending
the completed workshops to destinations worldwide. Use of our
workshops: service and repair of vehicles and military technique,
road construction, mining industry, army, training centers.
Vehicle built-ins – Perfect order and organization of transported
material in your vehicle. We design built-ins for your vehicle with
the respect to your profession. We will carry out the installation.
Armored vehicle built-ins - Specialized custom made built-ins to fit
into armored vehicles.
Pickup truck bed storage systems – Ergonomic solution for vehicle
storage space. Durable lockable drawers ensure safe transportation of
tools, equipment and other materials in your vehicle.
Custom storage systems for the military – Development and
production of storage systems for the transport of your choice
of material.
Tools for the army – Tools, special preparations for the
production and repair of ground wheeled and tracked vehicles.
Special tool sets, eg. for pyrotechnics, aircraft mechanics, etc.
Aviation tools – Tools, special preparations and technologies
for the production and repair of aircrafts - for civil and military
aircrafts and helicopters. Manual and pneumatic installation tools,
special QUACKENBUSH type drills, drills, cutters, countersinking
heads incl. accessories, agraphs - clamps, clamps for temporary
connection of parts before riveting, strength rivets.
Shatterproof cases – Robust cases for intensive use. Specially
designed cases for rescue corps, police, army and extreme sports.
Waterproof, pressure resistant, dustproof, chemical resistant.
Temperature resistance -33 °C to +90 °C. Certification: IP67,
Defence Standard 81-41, level J; STANAG 4280.
Service center – Own service center, fully equipped with modern
machines and tools for tool repairs. We offer reliable service at the
highest level. We specialize in servicing pneumatic tools. We
provide and ensure complete warranty and post-warranty repairs,
periodic inspections of air tools and accessories. We also provide
calibration of force and plane angle gauges. This service takes
place in cooperation with a calibration laboratory accredited
according to ČSN EN ISO/IEC 17O25:2OO5.

ekonomické ukazatele

economic indicators

typ společnosti:
rok založení:
počet zaměstnanců:
základní kapitál:
certifikace:

64

společnost s ručením omezeným
1996
30
1 mil. Kč
certifikace dle ISO 9001

type of company:
year of foundation:
number of employees:
basic capital:
certification:

limited liability company
1996
30
CZK 1 mil.
certification according to ISO 9001
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