
WYPOSAŻENIE ZE STALI NIERDZEWNEJ
VYBAVENÍ S NEREZOVÉ OCELI
STAINLESS STEEL EQUIPMENT

Wykonujemy laserowe znakowanie/cechowanie produktów,
według indywidualnego zapotrzebowania Klienta.

Provádíme laserové značení / cejchování produktů,
podle individuálních potřeb Zákazníka.
We provide laser marking for products, ccording
to the individual customer needs.

Na życzenie Klientów realizujemy projekty
indywidualne.

Na žádost Zákazníků realizujeme
individuální projekty.
At the clients’ request, we carry out
individual projects.

Stal nierdzewna w pełni zaspakaja potrzeby trwałości produktów, ich odporności na uszkodzenia, 
detekcję oraz możliwość identyfikacji. Dzięki zastosowaniu odpowiednich technologii oraz 
narzędzi, uzyskuje się odpowiednią powierzchnię elementów stalowych, jak i promienie gięcia, 
które eliminują niepożądane szczeliny i porowatość. Takie rozwiązania podnoszą walory higieniczne 
oraz użytkowe produktów. W ofercie produktów ze stali nierdzewnej znajdują się m.in. narzędzia 
podręczne, uchwyty, wieszaki, dyspensery i etykiety.  

Nerezová ocel plně vyhovuje potřebám stability produktů, jejich odolnost proti detekci poškození   
a možnost identifikace. Díky použití vhodných technologií a nástrojů se získá správný povrch 
ocelových prvků a poloměry ohybu, které eliminují nežádoucí mezery a pórovitost. Taková řešení 
zvyšují hygienickou a prospěšnou hodnotu výrobků. Sortiment výrobků z nerezové oceli zahrnuje 
ruční nářadí, kliky, věšáky, dávkovače a štítky.

Stainless steel fully satisfy the requirements of durability of products, their resistance to damage, 
detection and the identifiability . Thanks to the usage of appropriate technologies and tools, an 
appropriate surface of steel elements, as well as, bending rays, are obtained, which eliminate 
unwanted crevices and porosity. Such solutions increase hygienic and usable values of products.
The offer of stainless steel products includes: hand tools, holders, hangers, dispensers and labels
etc.

AISI 304 - stal kwasoodporna o dobrej odporności na korozję  
w środowisku atmosferycznym, wody naturalnej, roztworów 
alkalicznych, niektórych kwasów organicznych i nieorganicznych.
AISI 314 - stal żaroodporna do ok. 1100°C, charakteryzuje się bardzo 
dobrą odpornością na korozję oraz wytrzymałością na wysoką 
temperaturę.

AISI 304 – ocel odolná vůči kyselinám s dobrou odolností proti 
korozi v atmosférickém prostředí, přírodní vodě, alkalických 
roztocích, některých organických a anorganických kyselinách.
AISI 316 – ocel odolná vůči kyselinám s menší silou než kyselina
sírová.

AISI 304 – acid-resistant steel with good corrosion resistance in the
atmospheric environment, natural water, alkaline solutions, some
organic and inorganic acids.
AISI 316 – steel resistant to acids with lower power than sulfuric
acid.
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