
• Bloky a přířezy

• Plechy, svitky, desky a výpalky

• Trubky, jekly, nosníky a další profily

• Tyče kruhové, ploché, čtyřhranné, šestihranné

Výběr ze sortimentu:

Oceli konstrukční, nerezové a nástrojové, dále slitiny hliníku, mědi, mosazi a bronzi. Na 

základě požadavků jsme schopni dodat také speciální slitiny a odlitky.

Dodání materiálu

Tepelné zpracování•
Broušení•
Vyvrtávání•
Soustružení•
Frézování•

Pomůžeme vám se sériovou i kusovou výrobou kovových dílů a sestav podle vašich 

požadavků. Díly obrábíme na klasických obráběcích strojích nebo na CNC obráběcích 

strojích.

Obrábění

Standardními metodami svařování v naší společnosti jsou MIG/MAG 

a TIG. Je však možné na přání zákazníka zajistit i svařování pod tavidlem SAW 

a další metody v závislosti na požadavcích zákazníka.

Svařování

K dispozici máme několik strojů sloužících k zakružování plechů různých rozměrů a jakostí

Zakružování

K dispozici máme až 3 ohraňovací lisy s lisovacím tlakem až 4 000 kN. Maximální délka 

ohranění je 6 000 mm.

Ohraňování

Tvarové zpracování

Vodní paprsek – 1 stroj pro řezání vodním paprskem. Maximální rozměry 

stolu: 3000 mm x 5000 mm


•

Laser – 2 stroje na výrobu výpalků laserem. Maximální rozměry plechu: 


20 mm x 2000 mm x 6000 mm

•

Plazma/autogen – 2 stroje na tvarové vypalování plazmou. Maximální 

rozměry plechu: 300 mm x 3500 mm x 12000 mm

•

Nabízíme výrobu tvarových výpalků a jejich povrchovou úpravu dle přesných požadavků 

zákazníka. Pálení provádíme na CNC pálicích strojích.

Pálení, řezání, dělení

Jsme česká strojírenská obchodní společnost s vlastním výrobním 

zázemím. Zaměřujeme se především na komplexní strojírenskou výrobu.



www.ktmetsteel.cz

Aleš Oblouk

Tel.: +420 601 204 767


E-mail: ales.oblouk@ktmetsteel.cz

Robin Fojtášek

Tel.: +420 601 204 774


E-mail: robin.fojtasek@ktmetsteel.cz

Pošlete nám nezávaznou poptávku a my vám co nejdříve připravíme 

výhodnou nabídku na míru Vašim požadavkům!

Odborné poradenství

Jsme tu pro Vás

Vlastní doprava

Výsledný produkt dopravíme na Vaše 
místo určení

Výrobní program

Jakákoli kompletní i selektivní výroba u 
jednoho dodavatele

Výrobní kapacity

Nejsme limitování strojovým parkem

Libovolné množství

Od jednoho kusu po tisícové série

Libovolná velikost

Od čepu po několika tunové konstrukce

Mobilní servis

Tým specialistů přijede vyřešit či opravit 
danou situaci

Urgentní výroba

Schopnost pružně zareagovat, vyrobit 
a dodat v minimálním čase

Při obdržení či zhotovení výkresové dokumentace jsme schopni vypálit, tvarově zpracovat, svařit, 

obrobit i povrchově upravit daný výrobek.

Společnost KT MetSteel s.r.o. je spolehlivým dodavatelem hutního materiálu.


