PREZENTACE SPOLEČNOSTI
Naše společnost Superior Steel, s.r.o vznikla v roce 2009 jako specializovaný
výrobce pro průmysl a soukromý sektor zákazníků.
Specializujeme se na zakázkovou kovovýrobu z ušlechtilých i běžných ocelových materiálů.
Naše výroba, se opírá o vlastní technickou přípravu, od návrhu až po detailní technickou
dokumentaci. Zákazníkům nabízíme širokou nabídku služeb. Například montážní práce na
provozech a stavbách, detailní a přesné výrobní postupy, zpracování kompletní
dokumentace, včasné dodání výrobku, nadměrná manipulace nebo kompletní tuzemské
působení.
Naším cílem je, abychom pro naše zákazníky byli profesionálním partnerem v oblasti
kovovýroby.

Níže Vás vezmu na malou exkurzi,
S radostí za celý tým Superior Steel, s.r.o.
René Strnadel
Technický manažer

JEN NA ZAČÁTEK…
VÍTE, Z ČEHO A JAK VYRÁBÍME?
Velkým zaměřením je nerezová ocel všech
jakostních tříd – Tuto ocel zpracováváme především
pro průmysl. Máme postavený šikovný výjezdní tým
techniků, kteří z této oceli provádí výrobu, nebo opravy
(potrubí, oplechování, konstrukce, přírub,
technologických celků a zařízení)

Dalším zaměřením je ocel černá – Z této oceli
vyrábíme velké množství konstrukcí (Odpadní
kontejnery, potrubí, konstrukce, speciální výrobky,
obrobky)
Ušlechtilé materiály jako jsou například S235GH,
Hardox 400 a více – (Spalovací kotle, dopravní pásy
nebezpečných odpadů a látek, apod..)
Máme kompletně vybavenou kovoobráběcí a
frézařskou dílnu – Na této dílně máme dva hrotové soustruhy s točným průměrem 460 mm,
dále dvě frézy s pohyblivými stoly (x,y,z) a strojní obrážečkou. Strojní sloupové vrtání je
samozřejmostí.
Svařování černé a nerezové oceli – Svařujeme rádi a pořád. Vlastníme svařovací techniku
od výrobce EWM Welding, kdy s těmito výbornými stroji svařujeme metodou TIG, MIG-MAG,
Micro-plasma, Elektrodou.
Zpracování plechu a trubek – Provozujeme CNC pracoviště, kde provádíme strojní řezání
oceli, plazmovou technologií v maximálním formátu plechu 1500x3000, do tloušťky 40 mm.
CNC stůl máme vybavený rotační osou, kde pálíme do profilového materiálu v maximální
délce 3 m. Zároveň na naší výrobní hale disponujeme zakružovačkou plechů a trubek, tří
metrovými tabulovými nůžky nebo standardní dvou metrovou ohýbačkou plechů.

HISTORIE NAŠÍ SPOLEČNOSTI
Pojďme se společně podívat na naší historii.
Naše mateřská společnost, se nachází v Ostravě. Je to společnost, která se zabývá
prodejem a výrobou průmyslové měřící techniky. Tato společnost, která působí nejen na
tuzemském trhu, založila v roce 2005 svou vlastní kovovýrobu, kde vyráběla pouze pro svůj
prodej nerezové armatury a další příslušenství pro MaR. V dalších letech se rychle
rozšiřovala poptávka po specifičtější kovovýrobě, což vedlo k rozšíření výrobní nabídky.
Začali jsme s přijímáním kovovýrobních zakázek, mimo původní MaR výrobu.
Kolem roku 2008, se na mateřskou společnost obrátil zákazník, který se stal majitelem
starého rekreačního zařízení. V jeho budoucím penzionu se nacházel venkovní bazén, který
byl po dlouhých letech neprovozování v havarijním stavu.
Bazén jsme úspěšně rekonstruovali kompletně do nerezového provedení. Po této vyzívající
zakázce se definitivně rozhodlo o novém založení společnosti Superior Steel, s.r.o., která se
dodnes zabývá značně obsáhlou kovovýrobou nejen pro průmysl ale i pro stavební
zadavatele, nebo soukromý sektor zákazníků. Přesto je stále naší hlavní výrobní činností,
výroba nerezových bazénů, vodních děl a MaR příslušenství.
Ostravská dílna, byla v provozu do roku 2014. Náš růst s obsáhlejší výrobou vedl k
přestěhování do větších dílenských prostor. Na začátku roku 2015 jsme se rozhodli, jít do
rekonstrukce starého kravínu v areálu JZD Trojanovice. Dnes v areálu provozujeme
specializované výrobní pracoviště s rozlohou přes 750 m2. „Nelekejte se, kravičky zde už
nemáme. Vedle dalších rostoucích firem, které v areálu vyrábějí s námi, na Vás koukne
pouze pštrosí kamarád Emil  „

CHCEME BÝT ODLIŠNOU KOVOVÝROBOU
„S dnešními společnostmi, především těmi, které kovoobrábějí a vyrábějí sériově, s moderní
flotilou CNC strojů, se do soubojů nepouštíme. Ostatně, když se blíže podíváte na naše
webové stránky a na výše zmíněné, můžete si povšimnout našeho širokého a komplexního
zaměření na kovovýrobu. Snažíme se tvořit individuální výrobní služby zákazníkům, což nás
více zanáší do jiných směrů kovovýroby, plné specifických požadavků. Na ty dnes
velkovýrobní společnosti příliš nemyslí…
Naše společnost Vám nabízí profesionální partnerství v oblasti kovovýroby, a to ve všech
směrech. Dokážeme připravit technické řešení a možnosti, při kterých používáme
zkušenosti, které nás kovovýroba naučila, a stále učí.“
Chceme být profesionálním technickým partnerem pro Vaši společnost.

