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ARMATURY Group a.s.
Významný český výrobce průmyslových armatur, dodavatel potrubí a příslušenství, poskytovatel  
servisních služeb a poradenství. 

Na trhu působí již od roku 2000. Tradice této české firmy vychází z více než padesátileté historie výroby  
armatur v Hlučínském regionu.

Již od svého vzniku se tato společnost dynamicky rozvíjí a investuje do vývoje a moderních výrobních  
technologií. Jako jediný výrobce armatur v České republice vlastní certifikáty ASME Code III pro návrh  
a výrobu armatur, součástí a dílů pro jadernou energetiku dle amerických norem.

V současnosti činí roční objem produkce více než 100 000 armatur a 500 000 položek potrubí  
a příslušenství. Téměř 70 % celkové produkce společnosti se prostřednictvím subdodavatelů
exportuje do 70 zemí po celém světě.

„Jsme tradičním
 českým výrobcem
 průmyslových  
 armatur.“

INSPIRED BY YOUR FLOW



Vize, poslání a firemní hodnoty 
Vize
„Snahou společnosti ARMATURY Group je stát se mezinárodně uznávaným 
výrobcem průmyslových armatur, neustále objevovat nové příležitosti, 
dodávat na nové trhy a budovat dlouhodobé vztahy se svými  
obchodními partnery.“ 

Mise
„Posláním společnosti je být perspektivním a spolehlivým partnerem 
zajišťujícím vývoj, výrobu, prodej a servis průmyslových armatur, potrubí  
a příslušenství, a to jak na českém trhu, tak v zahraničí.“ 

Firemní hodnoty
Dynamika 
„ARMATURY Group je dynamická firma, která pružně reaguje na požadavky  
a přání svých zákazníků k uspokojení jejich potřeb a zajištění maximální 
spokojenosti.“

Inovace
„Firma podporuje vlastní vývoj a výzkum, vítá nové výzvy a řeší i velmi složité 
úkoly. Snaží se být neustále krok napřed.“ 

Sociální odpovědnost
„Společnost ARMATURY Group se snaží chovat odpovědně ke svému okolí.  
Podporuje rozvoj svých zaměstnanců, buduje pozitivní atmosféru uvnitř firmy,  
snaží se chovat ekologicky k životnímu prostředí a přispívá k rozvoji  
regionu Hlučínska.“

„Víme, kam
 směřujeme.“



 17 %
HUTNICTVÍ

 42 %
PLYN

 41 % 

ENERGETIKA

PLYN ENERGETIKA HUTNICTVÍ

Největší část produkce a služeb směřuje do oblasti plynárenství,  
ropného průmyslu, klasické a jaderné energetiky.

Firma má však široké zaměření a působí i v dalších  
průmyslových odvětvích.

Oblasti
působení



Významnou předností firmy je široká nabídka sortimentu průmyslových armatur.
 
ARMATURY Group poskytuje svým zákazníkům možnost komplexní dodávky technologických celků, která zahrnuje 
kompletaci různých průmyslových armatur a potrubí, včetně projektové dokumentace a poradenství již při vývoji.

Společnost vyvíjí a vyrábí také speciální armatury, které jsou používané v nejnáročnějších provozních podmínkách.

„Vyrábíme     
 speciální
 armatury     
 používané
 v nejnáročnějších  
 podmínkách.“

Průmyslové  
armatury

 35 %  Kulové kohouty
 16 %  Šoupátka
 15 %  Uzavírací a zpětné klapky
 9 %  Hutní a speciální armatury
 5 %  Ventily
 20 %  Ostatní





Společnost ARMATURY Group zajišťuje svým zákazníkům 
záruční a pozáruční servis na celý sortiment průmyslových 
armatur.
 
Plné vybavení výjezdovými servisními vozidly umožňuje 
okamžitý výjezd. Silnou stránkou firmy je NONSTOP havarijní 
služba, která je připravena 24 hodin denně. 

Servisní služby zahrnují:

•   standardní a komplexní generální opravy a úpravy  
  armatur a pohonů 

•   montáže

•   modernizace pohonů

•   seřizování armatur a pohonů v místě uživatele,  
  nebo v prostorách provozovny společnosti

•   měření, regulace a automatizace 

„Prodejem       
 pro nás
 spolupráce
 nekončí.“

Servis
a opravy



V současnosti pracuje ve společnosti přibližně 40 konstruktérů, technologů, výzkumných a vývojových pracovníků, kteří neustále 
řeší různé vývojové úkoly, přinášející efektivitu prodeje.

Navrhují špičkovou konstrukci průmyslových armatur, která zvyšuje provozní spolehlivost, bezpečnost a životnost produktů. 

Při své práci využívají nejmodernější softwarové a hardwarové vybavení:

•  3D CAD systém Solid Works

•  Systém výpočtů SOLIDWORKS SIMULATION

•  SOLIDWORKS FLOW-SIMULATION

•  Elektronický archiv EPDM Works

Vývoj
a konstrukce



Společnost ARMATURY Group disponuje rozsáhlými výrobními plochami, neustále 
investuje do nového strojního a technologického vybavení, zkušeben, skladového 
hospodářství, nových nátěrových technologií a optimalizuje logistické procesy.

Společnost disponuje tímto strojním zařízením:

•  Numericky řízené CNC stroje

•  CNC horizontální centra

•  Karuselové soustruhy 

•  Automaty pro svařování a navařování

•  Žíhací pece

•  Tryskací box

•  Lakovna 

•  Elektronicky řízený uskladňovací systém

•  Zkušební stolice

Výroba

Výrobní plocha
Sklady
Administrace



Výroba na novém multifunkčním 
obráběcím centru

Na našem vlastním multifunkčním obráběcím stroji  
FRUF 500/8, který je určen pro plnohodnotné 5D 
obrábění, můžeme vyrábět armatury supervelkých 
rozměrů.

Stroj je vybaven otočným stolem s karuselovou funkcí, 
automatickou výměnou frézovacích hlav a karuselových 
držáků a umožňuje vysoce přesné obrábění dílu  
na jedno upnutí. 

Co tento stroj umí? 

•   umí soustružit až do oběžného průměru 8 metrů

•   díky pevnému karuselovému stolu může frézovat   
  obrobky dlouhé až 7 metrů

•   opracovává těsnicí lišty a trojitou excentricitu 

•   dokáže obrábět tvarově složitější a rozměrné   
  armatury

•   a mnohem více



•   Certifikát systému managementu kvality dle EN ISO 9001:2015

•   Certifikát systému environmentálního managementu  
 dle EN ISO 14001:2015

•   Certifikát systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví  
 při práci ISO 45001:2018

•   Certifikát systému kvality ve svařování dle EN ISO 3834-2

•   Výrobkové certifikáty dle PED 2014/68/EU

•   Certifikát API SPEC 6D pro petrolejářský průmysl pro kulové kohouty

•   Certifikát pro kulové kohouty dle EN 14141:2013 pro přepravu zemního  
 plynu potrubím

•   Certifikát pro kulové kohouty dle DVGW pro přepravu zemního plynu  
 dle německé legislativy

•   Certifikát TA-Luft  - posuzování emisních limitů u armatur

•   Certifikáty podle technického reglementu TP TC 032/2013  
 pro zařízení pracující s přetlakem a dle TP TC 010/2011  
 o bezpečnosti strojů a zařízení pro trh Euroasijské unie 

•   Certifikát SIL  - Úroveň integrity bezpečnosti

•   Certifikát FIRE SAFE na provedení zkoušky ohněm

„Dobře  
 si uvědomujeme,  
 že kvalita  
 je v dnešní době  
 nepostradatelná.“

ARMATURY Group se snaží rozvíjet a uplatňovat systém řízení kvality a neustále zlepšovat jeho efektivnost.  
Společnost vlastní ucelený komplex certifikátů, které jsou potřebné k výrobě, exportu a provozu armatur  
v náročných podmínkách na českém i zahraničním trhu.

Kvalita



 1 %  do 20 let
10 %  21 - 30 let
22 %  31 - 40 let
 31 %  41 - 50 let
32 %  51 - 60 let
 4 %  nad 60 let

ARMATURY Group patří mezi významné stabilní zaměstnavatele Hlučínského a Opavského regionu.  
Své zaměstnance vidí jako svůj největší kapitál.
 
V současnosti ve firmě pracuje 480 zaměstnanců, z čehož 42,4 % představují THP pracovníci a 55,5 % pracovníci 
dělnických profesí. Přestože počet zaměstnanců stále roste, fluktuace se drží na nízké úrovni.

Společnost se snaží o systematické vzdělávání svých zaměstnanců. Klade důraz na vzdělávací programy  
- kurzy zaměřené na posílení komunikativních a dalších interpersonálních dovedností, zdokonalování
znalosti cizích jazyků či technických znalostí.  
 

Lidé



Společnost ARMATURY Group a.s. si vyhrazuje právo změn technických specifikací výrobků a neručí za případné tiskové chyby. Vydáno v únoru 2023

Česká republika
ARMATURY Group a.s.
Provozovna a sídlo společnosti  
Nádražní 129, 747 22 Dolní Benešov 
tel.: +420/553 680 111
email: agroup@agroup.cz

Slovensko
ARMATÚRY GROUP, s.r.o.
Provozovna a sídlo společnosti
Kúpeľná 1, 927 01, Šaľa
Tel. +421 903534348
e-mail: sala@agroup.cz

Rakousko
Armatury Group GmbH
Oficiální zástupce ARMATURY Group a.s.  
Attemsgasse 45/1/7, A-1220 Wien
tel./fax: +43(0)/1/20 21 985
email: office@armatury.at

Německo
Armatury Group GmbH
Oficiální zástupce ARMATURY Group a.s.
Forstweg 7, 52382 Niederzier 
tel.: +49 2421 39528 81
email: office@armatury.de

Čína
ARMATURY GROUP Co., Ltd
Dceřiná společnost
Xinjing road 18
Zhangjiagang Economic & Technological Development 
Zone
Jiangsu, Čína
mob. (Čína): +86/137 7326 6078
mob. (CZ): +420/606 713 721
email: radomir.lukes@agroup.cz

Spojené arabské emiráty
ARMATURY Group a.s. DMCC
Oficiální zástupce ARMATURY Group a.s.  
No. 301, HDS Tower (cluster F)
Jumeira Lake Towers
Dubaj, Spojené arabské emiráty
mob.: +971/564 167 600 
tel.: +971/043 999 167
email: sivaram.jayaraman@agroup.cz

Další obchodní zastoupení:
Polsko, Norsko, Turecko, Estonsko, Rumunsko, Egypt, Irák, 
Pákistán, Indie, Súdán, Alžírsko, Thajsko, Švédsko
a v dalších zemích po celém světě


