 Již více než 22 let zkušeností a intenzivní rozvoj v oboru daly vzniknout silné moderní společnosti.
 KOVOP, spol. s r.o. je česká výrobní společnost.
 Klademe ty nejvyšší požadavky na kvalitu a neustále rozvíjíme výrobní technologie.
 Naše automatizované stroje jsou vybaveny nejmodernějšími technologiemi.
 Nabízíme cenově výhodné a kvalitativně vysoce hodnotné řešení.
 Vyrábíme komponenty pro průmysl, strojírenství a stavebnictví.
 Dodáváme renomovaným firmám s evropskou i celosvětovou působností.

 Výroba probíhá v pěti výrobních halách na celkovém prostoru přes 6000 m2.

Chováme se odpovědně a eticky

Máme dlouholeté zkušenosti a bohaté znalosti

S naším osobitým přístupem jsme
spolehlivější, rychlejší a flexibilnější

Výrobní kapacitou a produktivitou
převyšujeme možnosti konkurence vyřešit
časový problém zákazníka

Co nás
charakterizuje?

Etika a dodržování předpisů
 Důvěřují nám zákazníci, zaměstnanci, dodavatelé,
protože vědí, že podnikáme čestně a v souladu se
zákony.
 Chováme se zodpovědně a eticky. Máme zavedené
procesy, které nám umožňují provádět naše
každodenní činnosti v souladu s platnými zákony a
firemními zásadami.
 Vylepšování našich postupů a stanovení nových
standardů probíhá neustále.
 Vážíme si naších obchodních partnerů.
 Naším cílem je budovat dlouhodobý vztah na
základě odpovědného a udržitelného přístupu k
partnerům, který je klíčem k našemu společnému
úspěchu.
 Respektujeme lidská práva, důstojnost a rozličné
přínosy každého jednotlivce.

Uhlíková stopa
Uhlíková stopa měří
množství skleníkových
plynů vypuštěných do
ovzduší. Společnost
KOVOP aktivně snižuje
svou uhlíkovou stopu.

Pravidelně investuje do
nejmodernějších
technologií za účelem
snížení energetické
náročnosti.

V roce 2019 jsme s
podporou EU snížili
celkovou energetickou
náročnost provozu
výměnou osvětlení za
LED zdroje.

Připravujeme projekt
čisté energie ze slunce,
který bychom rádi v
příštím roce
zrealizovali.

Společnost KOVOP
bude pracovat na
snížení ročního
množství emisí
skleníkových plynů a
svým působením bude
udržovat klimatickou
odpovědnost. Tímto
přispěje ke zlepšování
firemní uhlíkové stopy.

Společnost KOVOP
bude hledat řešení,
která povedou ke
smysluplným
investicím, jejichž
důsledkem bude
snížení emisí
skleníkových plynů.

Hlavní produkty
společnosti


Rámy obytných, kancelářských a sanitárních
kontejnerů



Fekální tanky



Díly a komponenty pro obytné kontejnery



Průmyslové schodiště



Výtahové díly a komponenty



Díly a komponenty pro regálové systémy



Ocelové dveře



Ocelové zárubně

Nabízíme zpracování
plechů


2D laserové řezání



Děrování, tváření a závitování plechových dílů



Manuální ohýbání krátkých dílů



Manuální ohýbání dlouhých dílů



Automatizované ohýbání



Velkoplošné automatizované ohýbání



Svařování



Robotizované svařování



Montáž výrobků a dílců

Řízení kvality

 Kvalita je základem všeho co děláme od plánování a přípravy, nákupu,
realizace až po dodání na místo určení. Klademe neustálý a maximální
důraz na kvalitu.
 Veškeré výrobky jsou vybaveny identifikací s využitím systému
čárových kódů.
 Naše procesy splňuji normy:
 EN ISO 9001 – Systémy managementu kvality,
 EN ISO 3834-2 – Vyšší požadavky na jakost při tavném svařování,
 EN 1090-2 – Provádění ocelových konstrukcí, výroba ocelových dveří, komponenty pro
průmysl, strojírenství a stavebnictví.
 Firma má pro účely výroby svařovaných dílů vlastní svářečský dozor dle EN ISO
14731.

Ověření shody výrobku


EN ISO 17637 – Nedestruktivní zkouška svárů



EN ISO 5817 – Svařování - Svárové spoje – Určování stupňů kvality



EN ISO 3452-1 – Nedestruktivní zkoušení – Kapilární zkouška



ISO 2768-1 – Všeobecné tolerance – Nepředepsané mezní úchylky



EN ISO 13920 – Všeobecné tolerance svařovaných konstrukcí

Naše výrobky splňují označení CE
 Kontrola rozměrů probíhá na základě předepsaných požadavků na
výkresové dokumentaci, nebo na základě předepsaných norem
zákazníkem v souladu se standardy a předpisy pro danou zemi.

 Pokud nejsou požadavky na mezní úchylky upraveny, provádíme
kontrolu dle normy ČSN ISO 2768-1 a dle normy ČSN EN ISO 13920
pro svařované ocelové konstrukce.

 Současná kvalita výrobků KOVOP je podložena mezinárodně
uznávanými certifikáty od společnosti TÜV NORD Czech, s.r.o. Praha
a TÜV NORD CERT GmbH, Hamburg, Germany


EN ISO 9001 – Systémy managementu kvality



EN ISO 3834-2 – Vyšší požadavky na jakost při tavném svařování



EN 1090-2 – Provádění ocelových konstrukcí, výroba ocelových dveří,
komponenty pro průmysl, strojírenství a stavebnictví

Technická příprava výroby
 Máme vlastní tým konstruktérů a techniků.

 Přes 22 let zkušeností v návrhu svařovaných stavebních konstrukcí,
tvářených ocelových profilů, přípravků atd.
 Pro konstrukci používáme 2D a 3D program Solid Edge.
 Technologické zpracování výroby a veškeré materiální toky probíhají v
prostředí programů TruTops – Boost, Fab a informačním systému QAD.

2D laserové řezání
 Extrémně rychlé řezání pevnolátkovým laserem
 Nejvyšší kvalita dílů včetně hran
 Dělení včetně ochranné fólie
 Vysoká produktivita v oblasti tenkého i tlustého plechu
 Vytvoříme i malé kontury v tlusté konstrukční oceli
 Zpracujeme prototypové, kusové ale i sériové dílce

2D laserové řezání






Pracovní rozsah: 2500x6000 mm, 2000x4000 mm
Max. tloušťka plechu: 25 mm
Min. tloušťka plechu: 0,1 mm
Opakovaná a poziční přesnost řezání: ± 0,05 mm
Rychlost řezání až 60 metrů za minutu

Co řežeme?
 ocel, nerez, mosaz, hliník, měď, kovové slitiny
 Disponujeme kapacitou 1000 hod./měsíc
 Strojní zařízení: TruLaser 3060 fiber, TruLaser 3040 fiber

Automatizované děrování, tváření a
závitování plechových dílů
 Automatizované děrování ve společnosti KOVOP má dlouholetou tradici.
 Kromě děrování nabízíme tváření plechových dílů a vyřezání závitů v
nejvyšší kvalitě.
 Extrémně rychlé tváření
 High-End stroj

 Nejvyšší kvalita dílů

Automatizované děrování, tváření a
závitování plechových dílů
 Pracovní rozsah: 1600x3150 mm
 Max. tloušťka plechu: 4 mm
 Min. tloušťka plechu: 0,3 mm

 Opakovaná a poziční přesnost: ± 0,05 mm
 Disponujeme kapacitou 1000 hod./měsíc
 Strojní zařízení: Trupunch 5000, Trupunch 5000 s automatizací

Automatizované ohýbání








Max. délka ohybu: 4250 mm
Max. rozměr vstupního materiálu: 2000x4250 mm
Max. váha výrobku: 120 kg
Max. tloušťka: 6 mm
Min. tloušťka: 0,4 mm
Opakovaná a poziční přesnost ohýbání: ± 0,3 mm
Přesnost úhlů: ± 0,5°

Automatizační řešení pro ohýbání zvyšuje kvalitu a efektivitu výroby.
Protože naše automatizované ohýbání má vysokou přesnost opakování, dokážeme vyrobit
prémiové produkty zaručující vysokou kvalitu.
 Disponujeme kapacitou 500 hod./měsíc
 Strojní zařízení: TruBend Cell 5000

Velkoplošné automatizované ohýbání
 Velmi rychlé a přesné ohýbání velkých formátů
 Automatizační řešení pro ohýbání zvyšuje kvalitu a efektivitu výroby.

 Protože naše automatizované ohýbání má vysokou přesnost opakování, dokážeme
vyrobit prémiové produkty zaručující vysokou kvalitu.
Hlavní výrobní program:







Protipožární přepážky
Stěnové panely
Fasádní panely
Stropní panely
Ocelové dveře
Obkladové desky

Velkoplošné automatizované ohýbání
 Max. délka ohybu: 3250 mm
 Max. rozměr vstupního materiálu: 1500x3250 mm
 Max. tloušťka: 2,5 mm
 Min. tloušťka: 0,4 mm

 Opakovaná a poziční přesnost ohýbání: ± 0,3 mm

 Disponujeme kapacitou 500 hod./měsíc

 Strojní zařízení: Salvagnini P4X

Manuální ohýbání krátkých dílů
 Za ohýbáním ve společnosti KOVOP stojí bohaté zkušenosti a široké portfolio
zahrnující velký rozsah strojů pro zápustné ohýbání.
 Vyrobíme přesné, hospodárné, jednoduché i složité díly.
 Naše moderní ohýbací stroje šetří energii, usnadňuji obsluhu, zaručují
přesnou výrobu.

Manuální ohýbání krátkých dílů


Max. délka ohybu: 3100 mm



Max. tloušťka: 6 mm



Min. tloušťka: 0,3 mm



Opakovaná a poziční přesnost ohýbání: ± 0,3 mm,



Přesnost úhlů: ± 0,5°

 Disponujeme kapacitou 2 000 hod./měsíc
 Strojní zařízení: Trubend 7036, Trubend 5170

Manuální ohýbání dlouhých dílů
 Vyrábíme přesné otevřené ocelové profily dle přání zákazníka.
Nabízíme variabilní provedení otvorů, drážek, výseků. Vyrobíme
různé rozměry a tvary v sériovém nebo kusovém rozsahu.
 Strojní zařízení umožňuje výrobu profilů z konstrukčních ocelí za
studena i za tepla válcované s povrchem hladkým nebo
pozinkovaným.
 Tenkostěnné otevřené profily mají široké uplatnění v mnoha
odvětvích průmyslu a ve stavebnictví.

 Použití je zvlášť vhodné pro ocelové konstrukce, regály, nosníky,
stojany, sloupy atd.

Manuální ohýbání dlouhých dílů
Hlavní výrobní program


Nosníky ocelové otevřené



Standardní a atypické ocelové profily otevřené



Speciální profily



Max. délka ohybu: 6100 mm, 4500 mm



Max. tloušťka: 10 mm, 12 mm



Min. tloušťka: 1,0 mm



Opakovaná a poziční přesnost ohýbání: ± 0,5 mm

 Disponujeme kapacitou 500 hod./měsíc
 Strojní zařízení: VarioPress 500

Robotické svařování
 Svařování ve společnosti KOVOP má dlouholetou tradici.
 Provádíme svařování v ochranné atmosféře metodou MAG dle standardů
norem EN ISO 1090-2 EXC3 a EN ISO 3834-2.
 Pro zvýšení efektivity a kvality naších svařovacích procesů plně
využíváme robotická pracoviště.
Co nabízíme?


Maximální produktivitu



Nejvyšší kvalitu a přesnost svárů



Profesionální řešení
Co vyrobíme?



Ocelové konstrukce



Konstrukční a stavební prvky



Komponenty pro průmysl, strojírenství a stavebnictví

Robotické svařování








Pracovní rozsah: 1100x3250 mm
Max. tloušťka vstupního materiálu: 25 mm
Min. tloušťka vstupního materiálu: 1,5 mm
Max. hmotnost svařence: 900 kg
Základní materiál: konstrukční ocel
2 nezávislá polohovadla

Manuální svařování







Pracovní rozsah: 4000x12000 mm
Max. tloušťka vstupního materiálu: 25 mm
Min. tloušťka vstupního materiálu: 1,5 mm
Max. hmotnost svařence: 5000 kg
Základní materiál: konstrukční a pozinkovaná ocel

 Firma má pro účely výroby svařovaných dílů vlastní svářečský dozor dle EN ISO
14731.
 Naše výrobky splňují označení CE.

Montáž výrobků a dílců
 Provádíme kompletaci různých celků daného výrobku, nebo také spojování nižších
konstrukčních prvku ve vyšší celek.
 Spojujeme součásti v dílce, dílce do podsestav, podsestavy v sestavy a v celé
výrobky.
 U každé montáže záleží na počáteční přesnosti samotné výroby např. přesnosti
strojů, dodržování rozměrů a správných technologických postupů.
 Provádíme jednostupňovou i vícefázovou montáž u kusové i sériové výroby dle
konstrukčních výkresů, např. předmontáž dílců, montáž korpusů, konečná montáž
výrobku, čištění, kontrola, balení.

Automatický páteřový velkosklad
 Automatizované řešení pro zvýšení efektivity a produktivity ve skladu i ve
výrobě nám zabezpečuje automatický páteřový velkosklad s integrovanou
váhou pro kontrolu hmotnosti zakládaného materiálu.
 Součásti skladu je automatický přesun stohu materiálu na požadované
pracoviště pomocí výjezdového vozíku.
 Řídící systém skladu zabezpečuje stoprocentní komunikaci mezi skladem a
stroji, což umožňuje bezobslužný provoz.
 Náš automatický skladovací systém nám šetří místo, snižuje chyby při
vychystávání, zkracuje čas vychystávání, zabezpečuje stoprocentní
identifikaci a sledovatelnost.

Automatický páteřový velkosklad
 Délka skladu: 39 m






Kapacita skladu: 1800 tun
Počet palet: 600 ks
Max. formát plechu: 1500x3000 mm
Max. váha balíku: 3000 kg
Počet skladových míst: 600

Sortiment materiálů na skladě pro realizaci zakázek
 Disponujeme velkým množstvím skladových zásob pechů pro realizaci zakázek ve
standardních šířkách v délce až do 6000 mm.
 Ocel konstrukční nízkolegovaná S235JRC+N, S355J2+N, tloušťka: 2,5 - 25 mm
 Ocel nízkolegovaná, termomechanicky válcovaná S355MC, tloušťka: 2,5 - 25 mm
 Ocel válcovaná za studena k tváření DC01, tloušťka: 0,5 - 3 mm
 Ocel žárově pozinkovaná DX51D+Z100-275MAC, tloušťka: 0,5 – 4 mm
 Ocel konstrukční žárově pozinkovaná S250GD+Z100-275MAC, S350GD+Z100275MAC, tloušťka: 0,5 – 4 mm,
 Ocel válcovaná za studena k tváření elektrolyticky pozinkovaná DC01+ZE25/25APC, tloušťka: 0,5 – 3 mm

Sortiment materiálů na skladě u naších dodavatelů pro realizaci zakázek
 Ocel konstrukční s vyšší pevností až do S700MC
 Ocel konstrukční žárově pozinkovaná s vyšší pevností až do
HX420LAD+Z
 Plechy lakované
 Plechy lakované pozinkované
 Plechy hliníkové
 Nerezová ocel 1.4016 zejména pro gastrozařízení
 Nerezová ocel 1.4301 austenitickou chromniklovou ocel s
výbornou svařitelností, tvárností a dobrou odolností proti
korozi
 Nerezová ocel 1.4404 použití pro chemický a farmaceutický
průmysl, bazény
 Nerezová ocel 1.4541, 1.4571 a 1.4462 pro náročné aplikace
v chemickém průmyslu

Děkujeme za vaši
pozornost
Obecné dotazy
 info@kovop.cz, +420 773 759 214

Tuzemský obchod
 obchod@kovop.cz, +420 773 759 217,
+420 773 759 212, +420 773 759 213
Zahraniční obchod

 obchod@kovop.cz, +420 777 588 162,
+420 773 759 213, +420 773 759 217
Vedení společnosti
 kovop@kovop.cz, +420 777 588 160
 www.kovop.cz
Zdroj fotografií: společnost KOVOP, skupina TRUMPF

KOVOP, spol. s r.o.
č.p. 110
687 12 Kněžpole

