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Ocel

Hliník
Hlavním obchodním sortimentem společnosti je nákup a prodej hliníku a hliníkových produktů. Našimi výhradními
dodavateli jsou výrobci z Turecka, pro
které má naše společnost výhradní zastoupení pro střední Evropu. Dalšími
významnými partnery jsou dodavatelé
z Evropy a Číny. Všechny nabízené produkty jsou dodávány dle norem ISO
9001. Hliníkové materiály se uplatňují
zejména v oborech, kde je požadována
jejich dobrá svařitelnost, možnost povrchové úpravy (elox a komaxit – prášková vypalovaná barva), odolnost vůči
korozi a nízká hmotnost. Nabízené produkty jsou vyráběny na nejmodernějších výrobních linkách.

Barevné kovy

Dodáváme širokou paletu hutních
- ocelových produktů, standartních
i vyráběných dle přání a specifikace zakazníka. Hlavní doménou je individuální přístup, perfektní služby a dodání
materiálu vyrobeného dle odběratelských požadavků pro řešení dnes stále
náročnějších aplikací a procesů. Mezi
naše hlavní dodavatele patří evropští
i světoví výrobci. V oboru hutních materiálů je společnost pružná, dynamicky
se rozvíjející a v současné době spolupracující se širokým portfóliem zákazníků po celém světe. Na trhu se řadíme
mezi obchodníky s hutním materiálem
všeho druhu, jako jsou:

Součástí obchodní strategie firmy je
nákup barevných kovů, převážně ze
zemí mimo EU. Nákup materiálů je zajištěn přímo od prvovýrobců (těžbou z
prvotních zdrojů). Realizujeme pro klienta celé zakázky včetně cla a v případě
potřeby uskladníme zboží ve vlastních
prostorách a postupně dodáváme just
in time. Fixaci cen zajišťujeme na londýnské burze kovů. Celý sortiment barevných kovů vlastní příslušné atesty.
Dodávky dodáváme pouze ucelenou
formou velkoobchodních objemů (kamionové množství).

Výkresové profily

Ocelové trubky

Hliníkové slitiny

Standardní profily

Plechy a plochá ocel

Měď, měděné katody

Plechy

Tyče a dráty

Nikl + zinek

Solární systémy
Jsme významným partnerem největších
investorů a výrobců solárních systémů.
Podílíme se na realizaci, dodávce, výstavbě a montáži solárních elektráren na
klíč po celém světe. Nabízíme komplexní
poradenství v oblasti fotovoltaické elektrárny a k tomu i patřičné financování.
Zároveň obchodujeme se všemi konstrukčními produkty související se stavbou konstrukcí. Vše dle požadavků i těch
nejnáročnějších klientů v návaznosti na
rychlé a zároveň ekonomické řešení.

Skladování a služby
Nabízíme nově zrekonstruované, zateplené a klimatizované prostory ke
skladování. V současné době je k dispozici 1000 m2 skladovací plochy. Sklad
je vybaven mostovým jeřábem a moderním regálovým systémem. Je napojen hlavní dopravní infrastrukturu ČR.
V návaznosti na poměrně širokou nabídku našich služeb od nákupu hliníkového
a hutního materiálu k distribuci, skladování a dodávek just in time máme

uzavřené rámcové smlouvy se základními článkytohoto řetězce. Jsme
držitelem certifikátu ISO 9001 a disponuje dceřinnou společností v hlavním městě Bulharska v Sofii. Díky pobočce jsme schopni efektivně a rychle
dodávat po celé Evropě. Vzhledem
k neustálému tlaku na zvyšování kvality
dodávek, společnost úzce spolupracuje
s odvětvím v oblasti kooperace, dopravy
a realizace zakázek na klíč.

Profily FVE

Kooperace

Ocelové a hliníkové
konstrukce

Doprava

Zemní vrtáky

Realizace zakázek
na klíč
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Kontakt
Sofia

HP STEEL, s.r.o.
Areal Slatina - Tuřanka 115
627 00 Brno
IČ:
DIČ:

26960524
CZ26960524

Sklad: Areál Skanska (hala č. 2)
Vinohradská 90
618 00 Brno
GPS:

49° 10‘ 6.21“, 16° 38‘ 51.52“

Tel.:

+420 739 376 058
+420 603 203 072

Fax:

+420 532 123 060

E-mail: obchod@hpsteel.cz
info@hpsteel.cz
Web:

www.hpsteel.cz

