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Nabídka služeb firmy
  Stavoklima s.r.o.

 Stříhání plechu

 Ohýbání plechu

 Lakování

 Laserové řezání plechů

Naše služby - výroba



Ohýbání plechu

Stříhání plechu

Popis technologie:

Z Vámi dodaných výstřihů či výpalků 
ohneme požadovaný výrobek dle vý-
kresové dokumentace prostřednictvím 
CNC ohraňovacích lisů TruBend 5130. 
Lisy, vedle běžného ohraňování plechů,
mají funkci posouvání dolního nástroje, 
tzv. falcování bez výměny nástroje.

K dispozici je mnoho spodních a hor-
ních nástrojů pro bezkolizní zpracování
vč. několika speciálních nástrojů.

Pro ohýbání nerezových plechů možno
zvolit alternativu bez otlaku. 

Plechové díly lze dále kooperovat (svá-
ření či lakování) či zadat komplexní kom-
pletaci finálního výrobku vč. doplnění do-
kumentací a předepsanými komponenty.

Parametry lisu

Typ: TruPunch 3000 
Max.razící síla: 180 kN
Max. formát materiálu: 3000 x 1250 mm
Maximální síla střihaného materiálu:
 3mm pro černý, pozinkovaný, hliníkový
i nerezový plech

Parametry lisu

Typ: TruBend 5130 
Lisovací síla: 130 kN
Max. lisovací délka ohranění: 3230 mm
Maximální síla ohýbaného materiálu:
 3mm pro černý, pozinkovaný, hliníkový
i nerezový plech
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Popis technologie: 

Pro stříhání plechu využíváme CNC
vysekávací lisy TruPunch 3000, kterými
můžeme vysekávat plechy různých jakostí
do síly 3 mm a formátu 3000 x 1250 mm.
Lisy jsou mimo jiné dovybaveny různými 
nástroji pro tváření plechu. (Multibend, 
prosazení, zahloubení, drážky, žábry, mis-
ky, protažení, řezání závitů atd.) Pro výrobu 
děrovaných plechů používáme také více-
násobné razníky z důvodu rychlejší výroby
a efektivní ceny dílu. 

Součástí nabídky pro větší výrobu je stan-
dardní výroba vzorků pro jednotlivé díly.
  Zákazník může využít služeb našich
konstruktérů CAD-CAM a nechat vypra-
covat detailní dokumentaci k výrobku.
Výrobky lze dodat do předepsaných obalů
či v přesně dodaných balících jednotkách.



Popis technologie:

Pro výrobu dílců ze silného plechu či díl-
ce tvarově náročné lze využít náš nový la-
ser TRUMPF Trumatic L3030. Stroj umož-
ňuje zpracovávat různé typy materiálů ve 
formátu 3000x1500mm, o tloušťkách: pro 
konstrukční ocel do 20mm, pro nerez do 
12mm a pro hliník a jeho slitiny do 8mm.

Součástí každé nabídky je individuální 
přístup k zákazníkovi i k zakázce. Plná 
podpora našich kvalifikovaných technolo-
gů garantuje optimální využití zpracováva-
ných materiálů, které mají vysokou kvalitu 
a původ u prověřených dodavatelů. Ceno-
vou nabídku Vám rádi zpracujeme na zá-
kladě poptávky, která bude obsahovat vý-
kresovou dokumentaci (ve formátech .dxf, 
.dwg, .igs), dále druh, tloušťku a kvalitu 
materiálu, počet kusů, sériovost a kontakt. 

Parametry laseru

Typ: Trumatic L3030
Výkon: 3200W
Max.formát materiálu: 3000x1500mm
Max.síla stěny materiálu: černý 20mm, 
nerez 12mm, hliník 8mm
Max. výrobní odchylka: +/- 0,1mm

Technické možnosti:  

Lakování všemi základními barvami ve 
stupnicích RAL, CSN či NCS.

Volba druhu provedení barvy EP, PEP 
nebo PES.

Dodávané druhy odstínů pro práškové
lakování v provedení od vysoce lesklých 
až po hluboce matné typy.

Dle povrchu lze dodat barvy s hladkým 
povrchem, jemně strukturním povrchem
a hrubě strukturním povrchem.

Na přání lakování barvami metalickými
či s perleťovým efektem.

Druhy mechanické předúpravy povrchu: 
čištěním, kartáčováním, tryskáním.

Druhy chemické předúpravy povrchu: 
odmaštováním, fosfátováním,
chromátováním.

Kompletace dílů na balící jednotky
ve standardu zakázky.

Volba druhu dodání v místě lakovny
či na místo určené zákazníkem
(sklad, stavba).

Lakování barvami od předních výrobců 
barev s možností výběru.

Lakování

Laserové řezání 
plechů
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Technologické zázemí služeb
firmy Stavoklima s.r.o.

   Moderní výroba na CNC strojích zaručuje vynikající
kvalitu a přesné zpracování každého dílu našich
výrobků.

   Přímé propojení našich obchodníků na logistický
systém umožňuje aktuální informace o výrobcích
a zakázkách.

   Periodickým školením našich partnerů a designerů
informujeme o novinkách našich výrobků
a technologií.

   Specializovaný konstrukční tým vyřeší pro Vás
i atypické požadavky či úpravy vašich standardních
a atypických výrobků.
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