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INFORMÁCIE 
 

 

ADVANTAGE AUSTRIA  

Obchodné oddelenie Rakúskeho veľvyslanectva 

Suché mýto 1/A 

81103 Bratislava 

 

T +421 2 591 006 00 

F +421 2 591 006 99 

E bratislava@advantageaustria.org  

W www.advantageaustria.org/sk  

 

 

Obchodné oddelenie Rakúskeho veľvyslanectva je jedným z viac ako 110 oficiálnych zastúpení Hospodárskej 

komory Rakúska vo svete. Nakoľko je členstvo pre rakúske firmy povinné, zastupujeme viac ako 300.000 rakúskych 

spoločností, ktorým pomáhame nadviazať nové kontakty pre medzinárodný obchod a spoluprácu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Až štvrtina celoročnej priemyselnej produkcie pripadá v rakúskom hospodárstve na odvetvia strojárstva a 

spracovania kovov. Obzvlášť veľký význam zohráva najmä výroba kovových konštrukcií, výroba zdvižných a 

dopravných zariadení, výroba poľnohospodárskych strojov a mechanizmov, ale napríklad aj výroba zámkov a kovaní, 

či výroba strojov a zariadení pre iné priemyselné odvetvia. Všetky tieto výrobky sa pritom vyznačujú vysokou 

precíznosťou a kvalitou spracovania. 

 

Využite túto jedinečnú príležitosť a spoznajte nových obchodných a výrobných partnerov z Rakúska. Tešíme sa na 

stretnutie s Vami! 

 

PARTNERI PODUJATIA 

  
www.tn.sopk.sk  www.spklaster.sk  

 

  

 

mailto:bratislava@advantageaustria.org
http://www.advantageaustria.org/sk
http://www.tn.sopk.sk/
http://www.spklaster.sk/
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HOTEL MAGNUS | TRENČÍN  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
MAGNUS hotel **** 

Považská 1706 / 35 

Trenčín SK-911 01 

W http://www.hotelmagnus.sk/  

 

GPS:  N 48.899624814 (N 48° 53' 58.6493308") 

E 18.057832718 (E 18° 3' 28.1977844") 

  

http://www.hotelmagnus.sk/
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PREHĽAD ÚČASTNÍKOV 
 

 

 

BOEHLERIT GMBH & CO KG 

TVRDOKOV A NÁSTROJE NA OBRÁBANIE MATERIÁLOV 
6 

SPINACARE GMBH 

VÝROBA ELEKTRONICKÝCH MASÁŽNYCH JEDNOTIEK 
7 

MTT - MACHINERY TECHNOLOGY TRADING GMBH 

TECHNOLÓGIE A ZARIADENIA PRE PRIEMYSEL SPRACOVANIA PLASTOV 
8 

WITTRONIK GMBH 

MECHATRONICKÉ A ELEKTRONICKÉ KOMPONENTY – VSTREKOVANIE PLASTOV 
9 

PETER OFFNER GMBH 

INOVATÍVNE SYSTÉMY A KOMPONENTY UZATVÁRANIA 
10 

HBM HAAS BETEILIGUNGS- UND MANAGEMENT GMBH 

PRECÍZNA STROJÁRSKA VÝROBA A VÝROBA KOMPONENTOV 
11 

RÜBIG GMBH & CO KG 

TEPELNÉ SPRACOVANIE A OPTIMALIZÁCIA POVRCHOVÝCH VLASTNOSTÍ KOVOV 
12 

NGR - NEXT GENERATION RECYCLINGMASCHINEN GMBH 

ZARIADENIA NA RECYKLÁCIU A ZHODNOCOVANIE PLASTOVÉHO ODPADU 
13 

P & P METALLBAU GMBH 

PRÍSTREŠKY A KONŠTRUKCIE, TIENIACIA TECHNIKA, PLOTY A ZÁBRADLIA 
14 

STEEL & METAL TRADING & CONSULTING GMBH 

DODÁVKY OCELE A KOVOVÝCH PRODUKTOV A ODBORNÉ PORADENSTVO 
15 

KLOECKNER METALS AUSTRIA GMBH & CO KG 

KOMPLEXNÉ SLUŽBY DODÁVOK PRODUKTOV Z HLINÍKA, OCELE A FARBENÝCH KOVOV 
16 

HELLERMANTYTON GMBH 

PRODUKTY A KOMPONENTY V OBLASTI KÁBLOV, VEDENÍ A PRÍPOJOK 
17 

THYSSENKRUPP MATERIALS AUSTRIA GMBH 

OBCHOD S OCEĽOU, DELENIE A SPRACOVANIE KOVOV, SPRACOVANIE PLASTOV 
18 
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PROGRAM 
 

 ÚVODNÝ PROGRAM 

09.30 – 10.15 REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV 

 

10.15 – 10.30 PRIVÍTANIE A OTVORENIE PODUJATIA 

 

 INFORMAČNÝ BLOK 

10.30 – 11.00 MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE A PODNIKANIA V RAKÚSKU 

 

 KOOPERAČNÝ BLOK 

11.00 – 12.30 B2B-ROZHOVORY, 1. ČASŤ 

Organizované stretnutia rakúskych a slovenských firiem podľa oficiálneho harmonogramu 

 

12.30 – 13.00 OBEDNÁ PRESTÁVKA 

Občerstvenie a káva 

 

13.00 – 15.00 B2B-ROZHOVORY, 2. ČASŤ 

Organizované stretnutia rakúskych a slovenských firiem podľa oficiálneho harmonogramu 

 

15.00 – 16.00 VOĽNÝ NETWORKING 

Ad-hoc stretnutia rakúskych a slovenských firiem nad rámec oficiálneho harmonogramu 

 

16.00 ZÁVER PODUJATIA 

 

 

Posledná aktualizácia: 27. septembra 2016 

 Zmena programu vyhradená. 
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TVRDOKOV A NÁSTROJE NA OBRÁBANIE MATERIÁLOV 
 

 

 

 

 

 

Boehlerit GmbH & Co KG 

Werk VI Straße 100  

A-8605 Kapfenberg 

E info@boehlerit.com   

W www.boehlerit.at 

 

 

 

FIREMNÝ PROFIL 

Firma Boehlerit patrí k popredným svetovým výrobcom rezných materiálov z tvrdokovu, ktoré sú určené pre 

obrábacie nástroje. Vývojová tradícia firmy siaha do roku 1932, vďaka čomu sa zaraďuje medzi priekopníkov vo 

svojom odvetví. V roku 1991 sa začlenila pod firemnú skupinu Leitz, tretiu najväčšiu nástrojársku skupinu v 

Európe, v rámci ktorej pôsobí ako hlavné stredisko pre rezné materiály. Vďaka rozsiahlym investíciám, stabilnej 

podpore výskumu a vývoja a nasadeniu najmodernejších technológií sa produkty spoločnosti Boehlerit vyznačujú 

vysokou úrovňou inovácie a kvality. V súčasnosti spoločnosť Boehlerit zamestnáva celosvetovo približne 770 

zamestnancov a dosahuje ročný obrat vo výške 100 mil. €. 

 

PRODUKTY A SLUŽBY 

 výroba rezných materiálov z tvrdokovu, určených pre nástroje na obrábanie kovov, kompozitných materiálov, 

plastov a dreva 

 výroba nástrojov na precízne opracovanie sústružením, frézovaním, vŕtaním a rytím 

 výroba nástrojov pre precízne spracovanie kľukových hriadeľov v automobilovom priemysle 

 výroba nástrojov pre hutníctvo a hutnícku techniku 

 výroba nástrojov pre beztrieskové obrábanie  

 výroba nástrojov pre oblasť produkcie konštrukčných dielcov s ochranou proti opotrebeniu  

 

OBCHODNÁ PRÍLEŽITOSŤ 

Spoločnosť hľadá na Slovensku partnerov pre odbyt svojich produktov a služieb. 

 

  

mailto:info@boehlerit.com
http://www.boehlerit.at/


 

7/20 

 

 

VÝROBA ELEKTRONICKÝCH MASÁŽNYCH JEDNOTIEK 
 

 

 

 

 

 

SpinaCare GmbH 

Ausstellungsstraße 6 

A-2020 Hollabrunnn 

E willkommen@spinacare.at  

W http://www.spinacare.at  

 

 

FIREMNÝ PROFIL 

Spoločnosť SpinaCare je rakúsky start-up, ktorý vyvíja vysokokvalitné platňové masážne prístroje, určené 

primárne pre administratívne pracoviská. Koncept masážnych prístrojov pre uvoľnenie chrbtového svalstva je 

založený na modernej technológii a kvalitnom materiálovom prevedení. Podstatný význam preto zohrávajú stabilné 

externé partnerstvá s výrobcami jednotlivých komponentov.  

Masážne prístroje spoločnosti SpinaCare sú konštrukčne riešené pre montáž na  stenu, s možnosťou úpravy výšky 

ich osadenia. Pozostávajú z dvoch masážnych jednotiek pre hornú a dolnú časť chrbtice a sú anatomicky 

tvarované. Tradičné využitie nachádzajú v kanceláriách, hoteloch, športových kuboch a pod. 

 

PRODUKTY A SLUŽBY 

 vývoj platňových masážnych prístrojov určených pre použitie na pracovisku, v hoteloch a pod. 

 

OBCHODNÁ PRÍLEŽITOSŤ 

Spoločnosť na Slovensku hľadá dodávateľov komponentov do svojich produktov. Predmetom spolupráce sú najmä 

komplexné dodávky pohonného systému masážnych jednotiek. Súčasťou produktu sú viaceré mechanické prvky, 

vrátane ozubených kolies, vodiacich prvkov a upevňovacích komponentov. Konečný výrobok pozostáva aj 

z elektrických súčiastok (napr. motor). 

 

Zároveň spoločnosť hľadá partnera pre zákazkové dokončovacie práce / montáž finálneho výrobku. Dodávky 

potrebných komponentov aj zákazková finalizácia produktu môžu byť komplexne uskutočnené jednou partnerskou 

firmou. V prípade prevzatia dokončovacích prác je potrebné, aby boli do produktu dodané a zakomponované aj 

vodiče plošných spojov a kabeláž. 

 

mailto:willkommen@spinacare.at
http://www.spinacare.at/
https://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwit98acgsjOAhVMuBoKHbdFCloQjRwIBw&url=https://www.xing.com/companies/spinacaregmbh&psig=AFQjCNEaCt3wIeZJQqKWuxK_Q35xmvHDhw&ust=1471508428261628
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TECHNOLÓGIE A ZARIADENIA PRE PRIEMYSEL SPRACOVANIA PLASTOV 
 

 

 

  

MTT - Machinery Technology Trading GmbH 

Alfred Feierfeilstrasse 3 

A-2380 Perchtoldsdorf 

E office@mtt.or.at  

W www.mtt.or.at  

 

 

FIREMNÝ PROFIL 

Spoločnosť MTT – Machinery Technology Trading GmbH bola založená v roku 2008 ako podnik zameraný na 

poskytovanie služieb pre priemysel plastov. Hlavným zameraním je vývoj, výroba a dodávky technologických 

riešení a zariadení, určených na spracovanie plastov. 

Produktové portfólio MTT je členené do dvoch skupín – zariadenia pre extrúziu plastov a zariadenia pre povrchové 

úpravy. V oblasti extrúzie plastov spoločnosť vyvinula systém zariadení na modulárnej báze, čím je dosiahnutá 

potrebná multifunkčnosť a flexibilita. Pri technike pre povrchové úpravy sa firma zamerala na redukciu nákladov a 

zvyšovanie konkurencieschopnosti výrobných procesov prostredníctvom znižovania podielu odpadu, energetickej 

náročnosti výroby a skracovania dĺžky servisných prestojov. 

 

PRODUKTY A SLUŽBY 

 strojné zariadenia: jednozávitovkový extrudér, extruderové skupiny ako aj periférne prístroje, riadiace 

zariadenia strojov / zariadení, kľúčové komponenty ako extrudérové závitovky stroje a valce, čistiace stroje na 

diely strojov znečistené od plastov a stroje na Shot Peening 

 technológia (technická podpora od surovín cez stroje až po technickú údržbu): extrudérový inžiniering, 

špeciálne extrudovanie pri vysokých teplotách (Teflon, Tefcel atď.) 

 obchodovanie (v ponuke produkty známych partnerov): šikmé vstrekovacie hlavy, prístroje na extrudovanie 

 

OBCHODNÁ PRÍLEŽITOSŤ 

Spoločnosť hľadá na Slovensku konečných odberateľov pre svoje výrobky. Do cieľovej skupiny spadajú výrobcovia 

káblov, rúr, hadíc a profilov, ako aj podniky zamerané na vstrekovanie plastov (napr. v rámci automobilového 

priemyslu). 

 

Zároveň má spoločnosť záujem o nadviazanie kontaktov so slovenskými firmami z oblasti výroby nástrojov pre 

extrúziu a vstrekovanie. 

mailto:office@mtt.or.at
http://www.mtt.or.at/
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MECHATRONICKÉ A ELEKTRONICKÉ KOMPONENTY – VSTREKOVANIE PLASTOV 
 

 

 

 

 

 

 

Wittronik GmbH 

Hauptstraße 31 

A-5082 Grödig 

E office@wittronik.at  

W www.wittronik.at  

 

 

FIREMNÝ PROFIL 

Firma Wittronik GmbH sa zaoberá poskytovaním komplexných výrobno-dodávateľských služieb, zameraných 

primárne na odvetvia mechatroniky a elektroniky. Tieto pokrývajú celý proces dodávky nových výrobkov – od 

vývoja, cez produkciu, až po tvorbu logistického konceptu. 

Centrála spoločnosti sa nachádza v Rakúsku. Okrem toho má Wittronik GmbH obchodné zastúpenie i na 

nemeckom trhu. Pre zabezpečenie atraktívnej a flexibilnej ponuky produktov má spoločnosť i vlastné výrobné 

kapacity, ktoré sa nachádzajú v prevádzke v Rumunsku. 

 

PRODUKTY A SLUŽBY 

 komplexné výrobno-dodávateľské služby v oblasti mechatronických a elektronických komponentov, najmä: 

 vývoj produktov 

 optimalizácia procesov 

 nákup 

 výroba 

 montáž resp. skladanie a finalizácia produktov 

 balenie 

 logistika 

 

OBCHODNÁ PRÍLEŽITOSŤ 

Spoločnosť hľadá na Slovensku výrobných partnerov pre nástroje na vstrekovanie plastov. 

 

Okrem toho má spoločnosť záujem i o spoluprácu s dodávateľmi vstrekovaných dielcov, resp. poskytovateľmi 

vstrekovania plastov ako zákazkovej služby. 

 

mailto:office@wittronik.at
http://www.wittronik.at/
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INOVATÍVNE SYSTÉMY A KOMPONENTY UZATVÁRANIA 
 

 

 

 

 

 

 

Peter Ofner GmbH 

Industriestrasse 336 

A-2722 Weikersdorf 

E office@dirak.at  

W www.dirak.at  

 

 

FIREMNÝ PROFIL 

Rakúska spoločnosť Peter Offner GmbH je spoľahlivým partnerom v rámci dodávok systémov a komponentov 

uzatváracích / uzamykacích systémov. Jej portfólio nachádza uplatnenie najmä v podnikoch z oblasti výroby 

rozvodných skríň, krytov resp. produktových šasi, či strojárskych zariadení. 

Sortiment spoločnosti pozostáva z kvalitných produktov celosvetovo známych výrobcov. Úzka spolupráca 

s výrobcami zároveň umožňuje vyrábať jednotlivé komponenty aj podľa špecifických potrieb a výkresov zákazníkov.   

 

PRODUKTY A SLUŽBY 

 otočné zámky,  otočné západky 

 pákové kľučky 

 tyčové zámky, systémy tyčového uzamykania 

 pákové / sťahovacie uzávery 

 dverové pánty, záves dverí 

 tesnenia 

 madlá 

 výklopné kovania / držiaky výklopných dverových systémov 

 

OBCHODNÁ PRÍLEŽITOSŤ 

Spoločnosť hľadá konečných odberateľov pre svoje výrobky a súvisiace služby. Do cieľovej skupiny spadajú 

podniky z oblasti kovových konštrukcií, výroby krtyov resp. produktových šasi, výroby rozvodných skríň, obrábania 

plechov, zákazkovej kovovýroby, výroby koľajových vozidiel a výstavby tunelov.  

  

mailto:office@dirak.at
http://www.dirak.at/
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PRECÍZNA STROJÁRSKA VÝROBA A VÝROBA KOMPONENTOV 
 

 

 

 

 

 

 

HBM Hass Beteiligungs- und Management GmbH 

Gerstlgase 25 

A-1210 Viedeň 

E hbm@haasmetal.com 

W www.haasmetal.com  

 

 

FIREMNÝ PROFIL 

HBM Hass Beteiligungs- und Management GmbH je holdingovou spoločnosťou rakúskeho koncernu Haasmetal, 

ktorého všeobecné zameranie spadá do odvetví spracovania kovov, strojárstva a konštrukcie zariadení. Skupina 

Haasmetal je vedúcim partnerom v oblasti zákazkovo orientovanej precíznej strojárskej výroby. 

 

PRODUKTY A SLUŽBY 

 precízne dielce 

 precízna strojárska výroba, precízna technika 

 plechové komponenty 

 zvárané komponenty 

 

OBCHODNÁ PRÍLEŽITOSŤ 

Spoločnosť hľadá dodávateľov v nasledujúcich produktových oblastiach: výroba vysekávacích nástrojov, CNC-

obrábanie kovov, výroba zváraných komponentov. 

  

http://www.haasmetal.com/
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TEPELNÉ SPRACOVANIE A OPTIMALIZÁCIA POVRCHOVÝCH VLASTNOSTÍ KOVOV 
 

 

 

 

 

 

 

Rübig GmbH & Co KG 

Schafwiesenstraße 56 

A-4600 Wels 

E ht.office@rubig.com 

W www.rubig.com   

 

 

FIREMNÝ PROFIL 

Spoločnosť RÜBIG sa od založenia prvej malej zápustkovej kováčne v roku 1946 vypracovala na významný, 

medzinárodne uznávaný podnik v odvetví spracovania kovov. V roku 1986 bolo portfólio spoločnosti rozšírené o 

oblasť techniky kalenia, pričom v roku 2001 bola vo výrobnej prevádzke Marchtrenk v Rakúsku spustená 

najmodernejšia zákazková kaliareň Európy. 

V lete 2006 nasledovalo založenie firmy RÜBIG ALU GmbH s prevádzkami v rakúskom Welse a nemeckom 

Pilstingu. Zameranie firmy spočíva v tepelnom spracovaní hliníka pre odvetvie automobilového priemyslu. 

Na slovenskom trhu je spoločnosť RÜBIG aktívne zastúpená od roku 2013, kedy bola v Prievidzi sprevádzkovaná 

univerzálna kaliareň, využívajúca najmodernejšie technológie. 

 

PRODUKTY A SLUŽBY 

 služby a know-how v oblasti high-tech tepelného spracovania a optimalizácie povrchových vlastností oceľových 

a hliníkových materiálov 

 vákuové kalenie, plazmové nitridovanie MICROPULS®, kalenie v ochrannej atmosfére, indukčné kalenie, 

vákuové spájkovanie, nitridovanie v plyne, žíhanie 

 poradenstvo v oblasti materiálov, analýza materiálových nedostatkov / kazov 

 

OBCHODNÁ PRÍLEŽITOSŤ 

Spoločnosť ponúka svoje služby a know-how záujemcom na slovenskom trhu. 

  

http://www.rubig.com/
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ZARIADENIA NA RECYKLÁCIU A ZHODNOCOVANIE PLASTOVÉHO ODPADU 

 

 

 

 

 

 

 

NGR - Next Generation Recyclingmaschinen GmbH 

Gewerbepark 22 

A-4101 Feldkrichen an der Donau 

E info@ngr.at 

W www.ngr.at   

 

 

FIREMNÝ PROFIL 

Spoločnosť NGR je už takmer po dobu 20 rokov známa na celom svete svojimi kvalitnými strojmi pre odvetvie 

spracovania plastov. Súčasťou holdingu Next Generation Group sú okrem NGR aj firmy BritAS (filtračné systémy 

pre odvetvie spracovania plastov) a Dr.Collin (laboratórne zariadenia a poloprevádzky pre odvetvie spracovania 

plastov). 

Ťažiskovými činnosťami spoločnosti sú vývoj a výroba zariadení na recykláciu a zhodnocovanie priemyselného, 

termoplastického a technického plastového odpadu. Patentovaná technológia spracovania plastov „drvenie / 

plnenie / vytláčanie“ spracúva surovinu veľmi jemným spôsobom a zabezpečuje vysokú kvalitu produkovaného 

granulátu. 

 

PRODUKTY A SLUŽBY 

 precízne dielce 

 precízna strojárska výroba, precízna technika 

 plechové komponenty 

 zvárané komponenty 

 

OBCHODNÁ PRÍLEŽITOSŤ 

Spoločnosť hľadá na Slovensku dodávateľov kovových komponentov, resp. výrobných partnerov, ktorí disponujú 

voľnými výrobnými kapacitami v oblasti spracovania kovov. Požadované produktové oblasti zahŕňajú: 

 keramické výhrevné pásy resp. výhrevné / chladiace dúchadlá 

 oceľové chemické reaktory (dĺžka cca 3 m, priemer cca 1,2 m) 

 sústružené a frézované dielce 

 spracovanie plechov (laserové delenie, ohraňovanie, práškovanie) 

 

Pre záujemcov budú k dispozícii podrobné nákresy požadovaných komponentov.  

mailto:info@ngr.at
http://www.ngr.at/
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PRÍSTREŠKY A KONŠTRUKCIE, TIENIACIA TECHNIKA, PLOTY A ZÁBRADLIA  
 

 

 

 

 

 

P & P Metallbau GmbH 

Mitterdavidschlag 4 

A-4202 Kirchschlag 

E office@pilsl.at  

W www.pilsl.at    

 

 

FIREMNÝ PROFIL 

Spoločnosť P & P Metallbau GmbH sa v rámci svojej činnosti zameriava na výrobky tieniacej techniky a ochrany 

pred slnkom, prístreškov pre vozidlá (tzv. carport) a zábradlí. Okrem toho sa venuje aj montáži skiel na vchodové 

striešky, terasy a zábradlia, ako aj za účelom ochrany pred vetrom a vizuálnej bariéry. 

Konštrukcie a terasové markízy sú navrhované podľa individuálnych potrieb jednotlivých zákazníkov – s alebo bez 

clôn, v pozinkovanom alebo práškovom prevedení. Taktiež sa firma venuje výrobe plotov (gabiónové ploty, stabilné 

pletivové ploty), pričom rovnako ponúka možnosť individuálneho vyhotovenia. 

 

PRODUKTY A SLUŽBY 

 tieniaca technika, produkty na ochranu pred slnkom 

 prístrešky pre vozidlá – carports 

 zastrešenia, vchodové striešky 

 montáž skiel na striešky, terasy, zábradlia 

 montáž skiel pre veterné a vizuálne clony 

 konštrukcie a terasové markízy 

 zábradlia, ploty, gabióny a pletivá 

 

OBCHODNÁ PRÍLEŽITOSŤ 

Spoločnosť hľadá dodávateľov, resp. partnerov v oblasti spracovania kovov a ohraňovacej techniky. 

mailto:office@pilsl.at
http://www.pilsl.at/
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DODÁVKY OCELE A KOVOVÝCH PRODUKTOV, ODBORNÉ PORADENSTVO 
 

 

 

 

 

 

Steel & Metal Trading & Consulting GmbH 

Schulstraße 21 

A-8111 Gratwein-Straßengel 

E sales@steelandmetal.at   

W www.steelandmetal.at 

 

 

FIREMNÝ PROFIL 

Rakúska spoločnosť Steel & Metal Trading & Consulting sa zameriava na oblasť dodávok širokej palety oceľových 

a kovových produktov, ako aj poskytovania poradenstva v tomto odvetví. V rámci svojej činnosti úzko spolupracuje 

a tiež pôsobí ako zastúpenie vedúcich obchodných a výrobných podnikov z Európy a Taiwanu. Úzka spolupráca 

s prvotriednymi výrobcami a obchodníkmi, spolu s 35-ročnými skúsenosťami v oblasti obchodu s oceľou umožňujú 

spoločnosti zabezpečiť kompetentnú obsluhu dodávok pre obchodné, remeselné i priemyselné prevádzky. 

 

PRODUKTY A SLUŽBY 

 nehrdzavejúca ušľachtilá oceľ, žiaruvzdorná oceľ, duplex, superduplex, zliatiny na báze niklu a iné 

 zvárané a bezšvíkové rúry, plochá oceľ, kruhová oceľ, ťahaná lesklá oceľ, neizolovaný drôt 

 za tepla a za studena valcované plechy a prírezy, zvitky, pozdĺžne delené pásové zvitky, kruhové výstrižky 

(brúsené, kefované, žíhané do leskla, leštené), dizajnové plechy, dná kotlov 

 

OBCHODNÁ PRÍLEŽITOSŤ 

Spoločnosť hľadá konečných odberateľov pre svoje výrobky a súvisiace služby a to v nasledujúcich produktových 

oblastiach: nehrdzavejúca oceľ, hrubostenné plechy, plechy s bežnou hrúbkou, zvárané rúry, zvárané kruhy, 

výrobky neštandardných rozmerov, rúry pre tepelné výmenníky, bezšvíkové rúry, plochá oceľ, kruhová oceľ, ťahaná 

lesklá oceľ, neizolovaný drôt za tepla a za studena valcované plechy a prírezy, zvitky, pozdĺžne delené pásové 

zvitky, kruhové výstrižky (brúsené, kefované, žíhané do leskla, leštené), dizajnové plechy, dná kotlov, uhlíková oceľ 

(plechy, valcovaná za studena, široké pásy valcované za tepla, quatro) 

mailto:sales@steelandmetal.at
http://www.steelandmetal.at/
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KOMPLEXNÉ SLUŽBY DODÁVOK PRODUKTOV Z HLINÍKA, OCELE A FARBENÝCH KOVOV 
 

 

 

 

 

 

Kloeckner Metals Austria GmbH & CO KG 

Percostraße 12 

A-1220 Viedeň 

E msc.wien@kloeckner.com  

W www.metall-center.at  

 

FIREMNÝ PROFIL 

Spoločnosť Kloeckner Metals Austria GmbH & CO KG (predtým známa pod názvom Metall- und Service Center 

Gmbh Nfg KG) patrí k vedúcim rakúskym nevýrobným špecialistom na oblasti hliníkových a oceľových produktov, 

ako aj produktov z farbených kovov. V rámci poskytovaných služieb sa firma postará o prvotné opracovanie kovov 

a prevezme logistiku. V skladových rezervách je kedykoľvek k dispozícii približne 3000 druhov výrobkov. 

Dopyt svojich zahraničných zákazníkov spoločnosť pokrýva prostredníctvom svojich distribučných pobočiek 

v Slovinsku, Maďarsku a Českej republike. 

Zároveň spoločnosť využíva i výdobytky digitalizácie – v rámci nástupu do oblasti e-commerce plánuje zriadenie 

internetového obchodu, ktorý zákazníkom umožní ešte rýchlejšie zabezpečenie a vybavenie ich potrieb. 

Využitím svojho know-how poskytuje spoločnosť Kloeckner Metals Austria svojim zákazníkom konkurenčné 

výhody, ku ktorým patrí zvyšovanie produktivity, znižovanie nákladov, riadenie rizika a zabezpečovanie stabilných 

dodávok. 

 

PRODUKTY A SLUŽBY 

 dodávky dielcov, vyrobených na najmodernejších strojoch na základe dohodnutých špecifikácií 

 poskytovanie komplexných dodávateľských služieb, najmä v nasledujúcich oblastiach: 

 manažment výrobných materiálov 

 spracovanie kovov 

 logistika 

 outsourcing kompletných procesov 

 

OBCHODNÁ PRÍLEŽITOSŤ 

Spoločnosť hľadá konečných odberateľov pre ponúkané výrobky a súvisiace služby. 

mailto:msc.wien@kloeckner.com
http://www.metall-center.at/
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PRODUKTY A KOMPONENTY V OBLASTI KÁBLOV, VEDENÍ A PRÍPOJOK 
 

 

 

 

 

 

HellermanTyton GmbH 

Rennbahnweg 65 

A-1220 Viedeň 

E office@hellermanntyton.at   

W www.hellermanntyton.at  

 

FIREMNÝ PROFIL 

Spoločnosť HellermanTyton GmbH je jedným z vedúcich poskytovateľov produktov, určených na viazanie, 

spevňovanie, ochranu, značenie a spracovanie káblov, vedení ako aj ich prípojných komponentov. 

Aktuálne skupinu HellermanTyton zastupuje celkovo 37 podnikov na piatich kontinentoch. Spoločnosť zamestnáva 

3 600 zamestnancov, ktorí sa venujú vývoju produktových inovácií v oblasti káblového manažmentu a zákazníkom 

ponúkajú prvotriedne služby a špičkové poradenstvo.  

 

PRODUKTY A SLUŽBY 

 káblové viazače 

 upevňovacie elementy 

 produkty pre ochranu káblov 

 systémy značenia káblov 

 nástroje na spracovanie / úpravu káblov 

 špeciálne produktové portfólio pre automobilový priemysel (konzoly na zavesenie káblov, káblové kanále, 

rôzne plastové komponenty a individuálne vyvíjané produkty) 

 

OBCHODNÁ PRÍLEŽITOSŤ 

Spoločnosť ponúka svoje produkty, služby a know-how záujemcom na slovenskom trhu a hľadá obchodné 

príležitosti v oblasti vývoja a výroby rôznych produktov podľa špecifikácií zákazníkov, a to najmä v oblasti 

automobilového priemyslu. 

 

Zároveň spoločnosť hľadá dodávateľov nástrojov (prototypové a sériové nástroje pre vstrekovanie). 

 

Okrem toho má spoločnosť záujem o nadviazanie kontaktu s potenciálnymi kooperačnými partnermi v oblasti 

vstrekovania (PA6.6, PP, POM, TPE a pod.). 

mailto:office@HellermannTyton.at
http://www.hellermanntyton.at/
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OBCHOD S OCEĽOU, DELENIE A SPRACOVANIE KOVOV, SPRACOVANIE PLASTOV 
 

 

 

 

 

 

ThyssenKrupp Materials Austria GmbH 

Freudenauer Hadenstraße 26 

A-1024 Viedeň 

E office.tkma@thyssenkrupp.com 

W www.thyssenkrupp.at 

 

FIREMNÝ PROFIL 

ThyssenKrupp Materials Austria GmbH nie je len tradičným podnikom v oblasti obchodu s oceľou s význačnou 

orientáciou na zákazníkov a služby. Ako súčasť celosvetovo činného technologického konceptu má spoločnosť 

v rámci celej Európy popredné postavenie v oblasti rezania plechov. V oblasti plastov sa vypracovala na high-tech 

podnik v odvetviach výstavby a vizuálnej komunikácie. 

Celkovo šesť pobočiek v rakúskych mestách Viedeň, Linz / Hörschnig a Graz umožňuje spoločnosti byť vždy 

nablízku svojim zákazníkom. Okrem toho je spoločnosť už niekoľko rokov úspešne aktívna aj na slovenskom trhu. 

 

PRODUKTY A SLUŽBY 

 sortiment produktov 

 nástrojová oceľ, ušľachtilá stavebná oceľ, žiaruvzdorná oceľ, oceľ odolná voči kyselinám, nerezová 

oceľ, rúry, neželezné kovy, základná oceľ, kvalitná oceľ, plasty 

 sortiment služieb 

 pílenie (piliarske odrezky), frézovanie a vŕtanie, autogénové rezanie plameňom, mikroplazmové 

rezanie, tepelné obrábanie, opracovanie povrchov, fazetové rezanie, rovnanie 

 

OBCHODNÁ PRÍLEŽITOSŤ 

Spoločnosť na Slovensku ponúka svoje produkty, služby a know-how konečným odberateľom na slovenskom 

trhu. 

 

Zároveň má spoločnosť záujem o nadviazanie kontaktu s potenciálnymi kooperačnými partnermi. 
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MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE 

S RAKÚSKYMI STROJÁRSKYMI FIRMAMI 
 

Kooperačná databáza strojárskeho a kovospracujúceho priemyslu 

V rámci podpory spolupráce slovenských a rakúskych firiem pripravujeme  kooperačnú databázu strojárskeho 

a kovospracujúceho priemyslu. V prípade, že máte záujem o spoluprácu s rakúskymi spoločnosťami, veľmi radi Vás 

prípadným záujemcom odporučíme ako relevantného partnera. 

 

Ako sa zapojiť? 

Stačí, ak v našom PDF formulári (viď nižšie) vyplníte požadované údaje a vyznačíte Vami poskytované technológie 

spracovania kovov. Vypĺňanie je možné priamo v elektronickej podobe. Formulár následne uložte a zašlite na našu 

mailovú adresu bratislava@advantageaustria.org. Zaradenie do databázy je bezplatné. 

 

Formulár si môžete stiahnuť na portáli ADVANTAGE AUSTRIA v sekcii „Lokálne novinky“ alebo na skrátenej 

internetovej adrese: http://goo.gl/0bb5nD 
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Podujatie je organizované v spolupráci s: 

 

       

 


