PROFIL FIRMY

Představení společnosti

Tradice a zkušenosti
pevné základy pro budoucnost
Naší hlavní činností je KOVOVÝROBA
– zejména válcování ocelových profilů za studena.
Dále skladujeme a dodáváme PRŮMYSLOVÁ HNOJIVA a současně
poskytujeme laboratorní služby související se zemědělstvím.
Jsme stabilní společností se zkušeností několika desítek let v oboru.
Patříme k významným firmám v daném
odvětví, a to jak v regionu, tak v celé
České republice.
Historie
Agropodnik, a.s. Valašské Meziříčí
vznikl transformací v roce 1992 -

ze společného zemědělského podniku
(založeného v roce 1974). Původním
prioritním zaměřením podniku bylo
zajišťování
průmyslových
hnojiv
a zemědělských služeb pro Valašský
region. Po vzniku akciové společnosti
dochází k postupnému omezení
činností pro zemědělce a nosným
programem společnosti se stává
KOVOVÝROBA.
Současnost
Veškerá činnost firmy je soustředěna
do vlastního areálu ve Valašském
Meziříčí. Nacházíte se zde jak budova
vedení společnosti, tak výrobní haly
pro kovovýrobu, sklady, zásobníky pro

středisko Agrocentra. Disponujeme
vlastní železniční vlečkou. V areálu
se rovněž nachází dvě společnosti,
ve kterých má společnost Agropodnik
majetkovou účast, a to Bioplynová
stanice, spol. s r.o. Valašské Meziříčí
a TERMOLUX, s.r.o. (výrobce oken
a plastového potrubí).
Agropodnik, a.s. Valašské Meziříčí
zaujímá vedoucí postavení v České
republice v oblasti válcovaných ocelových profilů pro stavební zárubně.
Středisko Kovovýroby a válcování
splňuje požadavky normy systému
managementu kvality ISO 9001.
Ing. Tomáš Vašina, ředitel společnosti
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Střediska společnosti

Kovovýroba

Válcování

Ohraňováníí
Lisování
Dělení materiálu
riálu
Svařování CO2
Ruční úprava
prava

Agrocentrum

Průmyslová hno
Prům
nojiva

Zemědě
ělská laboratoř
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Kovovýroba - válcování otevřených profilů za studena

Válcování probíhá na profilovací lince za studena. Síla materiálu je
0,4 mm až 2 mm (u profilů U a L až 2,5 mm). Kromě širokého sortimentu
typizovaných ocelových profilů se středisko specializuje na atypické
profily dle specifikace a přání zákazníka.

Výrobní možnosti
Tloušťka materiálu

0,4 - 2,0 mm, profil U a L do 2,5 mm

Šířka pásky

30 až 400 mm (± 2 mm)

Výrobní délky

100 - 600 cm, atypy do 800 cm

Přesnost dělení

100 až 300 cm ± 0,3 mm, 300 až 600 cm ± 0,5 mm

Druh materiálu

za tepla nebo za studena válcovaný materiál (zinkovaný, polakovaný atd.)
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Kovovýroba - ohraňování, lisování, svařování CO2 a zámečnické práce

Ohraňování na lisu HACO CNC 100 tun - délka ohybu max. 2 500 mm
Lisování součástí na lisu LEN – 10, 40 a 63 tun (lisování i ze svitků)
Dělení materiálu na tabulových nůžkách NTC 2500/4 mm
Vysekávání plechu na LKVS 20
Svařování v CO2
Ruční ohýbání plechu L = 2 000 mm
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Agrocentrum

Středisko Agrocentrum zajišťuje nákup, skladování a prodej
širokého sortimentu průmyslových hnojiv pro zemědělské prvovýrobce a pro zahradkáře a chovatele.
K dispozici jsou průmyslová hnojiva pevná i kapalná, volně ložená,
pytlovaná i v malospotřebitelském balení.
Zemědělská laboratoř zajišťuje komplexní nabídka služeb v oblasti
rozborů krmiv a půd. K ostatním činnostem patří výroba a prodej
kosmetických přípravků a měření radonu.
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Kontaktní údaje
Agropodnik, a.s. Valašské Meziříčí
Hranická 781, Krásno nad Bečvou
757 01 Valašské Meziříčí
GPS souřadnice: 49°29‘23.792“N, 17°57‘0.311“E
tel./fax:
mobil:
e-mail:
web:

+420 571 611 270
+420 727 823 515
agropodnik@agropodnikas.cz
www.agropodnikas.cz

IČ:
476 72 382
DIČ:
CZ 476 72 382
Firma je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 484

|

6

