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NABÍDKA ARMATUR • POTRUBNÍCH DÍLŮ • TĚSNÍCÍCH MATERIÁLŮ • SPOJOVACÍHO MATERIÁLU 
NABÍDKA GENERÁLNÍCH OPRAV ARMATUR • VÝROBA A PREFABRIKACE POTRUBNÍCH DÍLŮ 

 
Nabízíme Vám za velmi přijatelné ceny, s krátkým termínem dodání a 100% zajištěným záručním a 

pozáručním servisem v našich výrobních prostorách nebo přímo u zákazníka: 
 
PRŮMYSLOVÉ ARMATURY CZECH / EU ( slevy v rozsahu dle typu armatury 0-60% )  
• tlaková třída PN6-PN500  
• ve světlosti DN6-DN1600  
• materiály šedá a tvárná litina, uhlíková ocel, legovaná ocel, nerezová ocel do 600°C  
• ovládání ruční, elektropohony, pneupohony , hydraulicky  
 
VENTILY UZAVÍRACÍ - přírubové a přivařovací PN16-PN500, DN6-DN500  
VENTILY ZPĚTNÉ - mezipřírubpové, přírubové a přivařovací PN6-PN500, DN6-DN500  
VENTILY POJISTNÉ - přírubové a přivařovací PN16-PN250, DN10-DN300  
KLAPKY UZAVÍRACÍ - CENTRICKÉ - mezipřírubové, přírubové a přivařovací, PN6-PN100, DN20-DN1600  
KLAPKY UZAVÍRACÍ - EXCENTRICKÉ - mezipřírubové, přírubové a přivařovací, PN6-PN100, DN20-DN1600  
KLAPKY ZPĚTNÉ - mezipřírubové, přírubové a přivařovací, PN6-PN500, DN40-DN1600  
ŠOUPÁTKA UZAVÍRACÍ - přírubové a přivařovací, PN6-PN400, DN40-DN1000  
KOHOUTY KULOVÉ - mezipřírubové, přírubové a přivařovací, PN6-PN100, DN6-DN500  
FILTRY - mezipřírubové, přírubové a přivařovací, PN6-PN250, DN15-DN500  
ODVADĚČE KONDENZÁTU - mezipřírubové, přírubové a přivařovací, PN6-PN630, DN15-DN100  
PRŮHLEDÍTKA - přírubové a přivařovací, PN6-PN40, DN15-DN100  
• Produkce armatur se řídí dle norem ČSN EN (DIN), API 602, API 600, BS 5352, BS 1873, GOST, případně dalších - dle 
specifického požadavku zákazníka.  
 
PRŮMYSLOVÉ ARMATURY ARI / GERMANY ( slevy v rozsahu dle typu armatury 0-50% )  
Nabízíme ve velmi dobrých cenách a krátkých dodacích lhůtách kvalitní armatury, firma ARMATURY A POTRUBNÍ DÍLY, s.r.o., 
získala oprávnění na komplexní záruční a pozáruční servis + dodávky náhradních dílů pro ČR a SR.  
 
• tlaková třída PN6-PN630 - ve světlosti DN6-DN500  
• materiály šedá a tvárná litina, uhlíková ocel, legovaná ocel, nerezová ocel do 550°C  
• ovládání ruční, elektropohony, pneupohony , hydraulicky  
 
Ruční uzavírací ventily - EURO-WEDI®, FABA Plus® a Supra®  
Vyvažovací regulační ventily - ASTRA® / ASTRA-Plus®  
Zpětné ventily - CHECKO®  
Uzavírací klapky - ZESA® - GESA®, ZIVA®-Z - ZIVA®-G  
Pojistné ventily - SAFE , SAFE-FN® , SAFE-FN-TC®  
Redukční ventily - PREDU®  
Ventily pro regulaci teploty - TEMPTROL®  
Přepouštěcí ventily - PRESO®  
Regulační ventily s pohony - STEVI®  
Procesní ventily®  
Ventily pro TZB®  
Pohony - ARI PREMIO®, ARI PREMIO PLUS®, AUMA®  
Odvaděče kondenzátu - CONA® / CODI®  
Lapače nečistot®  
Jiné příslušenství pro páru®  
• Produkce armatur se řídí dle norem ČSN EN (DIN), API 602, API 600, BS 5352, BS 1873, GOST, případně dalších 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
PŘÍRUBY PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN63, PN100, PN160, PN250, PN400 ( slevy dle dohody)  
• produkce přírub se řídí dle norem EN (DIN), API 602, API 600, BS 5352, BS 1873, GOST, případně dalších - dle specifického 
požadavku zákazníka.  
• materiály uhlíková ocel, legovaná ocel, nerezová ocel  
 
PŘÍRUBOVÉ SPOJE KOMPLETNÍ PN6, PN10, PN16, PN25, PN40 , PN63, PN100, PN160, PN250, PN400 ( slevy dle dohody)  
• produkce přírub resp. přírubových spojů se řídí dle norem EN (DIN), API 602, API 600, BS 5352, BS 1873, GOST, případně dalších 
- dle specifického požadavku zákazníka.  
• materiály uhlíková ocel, legovaná ocel, nerezová ocel  
• těsnění grafitové - SIGRASEAL, ECONOMY, HOCHDRUCK, kovové Spiraterm PN6-PN500 DN15-DN1600  
• spojovací materiály , šrouby a matice 8.8.G - výroba svorníků a matic z materiálu 12050 nebo 15320 pro vysokotlaké přírubové 
spoje  
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GENERÁLNÍ OPRAVY ARMATUR / od PN6 do PN500 / od DN1 5 do DN1200 / do Tmax.550°C  
• ARMATURY A POTRUBNÍ DÍLY, s.r.o. provádí výchozí revize a opravy všech používaných druhů armatur (média, tlaky, teploty) 
včetně redukčních a pojistných armatur  
• provádíme servisní činnosti na námi dodané výrobky a na výrobky dalších výrobců armatur  
• generální opravy a zkoušení armatur provádíme ve vlastních výrobně/servisních prostorách  
• vlastníme certifikáty pro provádění záručních, pozáručních případně dalších specifických činností viz sekce certifikace  
 
TECHNICKÁ ZPŮSOBILOST OPRAV  
(opravna armatur je modern ě vybavený výrobní provoz s procesním uspo řádáním oprav armatur) 
K dispozici jsou veškerá potřebná strojní zařízení pro revize, opravy a kontroly průmyslových armatur  
• obráběcí stroje (soustruhy, frézky, bruska na kulato, vrtačky atd.)  
• zabrušovací stroje (EFCO pro ventily DN 15 - 200, EFCO pro šoupata DN 50 - 600)  
• zabrušovací frézy pro navařovací ventily (DN 15 - 50)  
• planetové lapovací stoly  
• pneumatické a elektrické maticové utahováky  
• ekologické mycí stoly  
• tryskací box 1400 x 1000 a tryskací box 1200 x 700  
• zařízení na výrobu plochých a jiných těsnění z expandovaného grafitu  
• 2x zkušební stolice  
 
Lhůty oprav : 
• běžná doba opravy neohlášených zákazníků uzavíracích armatur je do 7-14 dní  
• v případě havárie pojistných, redukčních a uzavíracích armatur jsme schopni opravu uskutečnit do 24 hodin  
• neopravitelné armatury jsme schopni nahradit novými  
 
Servis armatur • záruční a pozáruční servis zajišťujeme v maximálně výhodných termínech po dohodě s výrobcem a zákazníkem  
Garance • na námi opravené armatury poskytujeme záruku 6/12 měsíců pokud není stanoveno jinak  
__________________________________________________________________________________________________________ 
• Poznámka -  na všechny dodávané pozice poskytujeme záruční a pozáru ční servis  
• Oprávn ění a certifikace - více na www: http://www.arpod.cz /dokumenty.php  
 
Dokumentace dle EN/ČSN 1x česky (pokud není uvedeno jinak) 
• Inspekční certifikát - 3.1 (zkušeb. protokol) armatur EN 10 204 
• Mater. atest - 2.2. ( 3.1 na požadavek) (hlavní části vystavené tlaku kat. II, III, IV) 
• MPP - Montážně provozní předpisy 
• Prohlášení o shodě dle PED 97/23/EC 
 
Termíny dodání........... dohodou dle zadání odběratele 
Dopravní dispozice...... dle dohody systém FOFR po celé ČR a SR / vlastní doprava / osobní odběr 
Platební podmínky....... převodem se splatností 30-ti dní, pokud není stanoveno jinak 
Povrchová úprava armatur a příslušenství, konzervace je vždy upřesněno zákazníkem. 
Armatury budou navrženy, vyrobeny, odzkoušeny a dodány v souladu se "Programem zajištění jakosti" 
__________________________________________________________________________________________________________ 
Výrobky  splňují technické požadavky v souladu se zněním zákona 22/1997 Sb, a platných nařízení vlády, 
jsou  vybaveny  návodem  na  montáž, uvedení do provozu, užívání a údržbu výrobku  v českém jazyce .  
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
ARMATURY A POTRUBNÍ DÍLY, s.r.o.,  vznikla po dlouhodobých zkušenostech s výrobou parních turbín a kotl ů První brněnské 
strojírny (PBS), zejména zavádění způsobu ovládání a technologického připojení potrubních částí a armatur. 
 
Možnost použití armatur a potrubních díl ů: 
Vodní, tepelná a jaderná energetika, teplárenství,bytové hospodářství (výměníkové stanice apod.),potravinářství (cukrovary, moštárny 
atd.),chemie,dálkový přenos tepla, zařízení na spalování odpadu, výroba papíru a celulózy, vodárenství,všude tam, kde se používají průmyslové 
armatury, Vzhledem k náročnosti zákazníka pro dodávku, provoz, údržbu armatur a potrubních dílů, naše firma velmi dbá na výběr a kvalitu dodávek, 
jejich záruční a pozáruční servis a tím se řadíme mezi vyhledávané firmy v tomto oboru. V oblasti vstupů (nákupu) po otevření EU spolupracujeme 
napřímo nejen s tuzemským výrobcem, ale i se zeměmi EU (Německo, Itálie, Francie, Španělsko, Polsko, Finsko atd.)  V oblasti výstupu (prodeje) 
navrhujeme – doporučujeme – kompletujeme armatury a potrubní díly pro investiční celky, ale i prostou obnovu stávajících provozů. Vše dokládáme 
dokumentací dle náročnosti daného prostředí a přání zákazníka s návazností na záruční a pozáruční servis.  Dalším programe společnosti Armatury a 
potrubní díly, s. r. o. jsou opravy a rekonstrukce vyhrazených tlakových zařízení, tedy opravy tlakových řádů, opravy kotlů 1. až 4. třídy, opravy a 
seřizování pojistných ventilů a všech typů průmyslových armatur, rekonstrukce výměnikových stanic, dodávky a výstavba kotelních systémů a celků 
předávacích stanic.Výrobní podpůrný program je zaměřen na výrobu atypických tlakových nádob, směšovacích systémů vedoucích k úsporám 
energie, výrobu trubkových výměníků tepla a jednotlivých součástí námi rekonstruovaných řádů a zařízení. V kompletnosti námi nabízených služeb při 
opravách a rekonstrukcích v odvětví energetiky je Armatury a potrubní díly, s. r. o.. schopné konkurence s celky mnohem větších firem. Vývoj 
společnosti je nyní směřován k sobě- stačnosti ve výrobě komponentů technologických soustav a zařízení, jež jsou předmětem plněných zakázek. V 
rámci vnitřní přestavby řízení a odpovědnosti ve vztahu k zákazníkovi a následně k výrobku, k opravě je každý, kdo se podílí na tvůrčí práci 
společnosti zapojen do struktury řízení a kontroly jakosti. Distribujeme armatury a potrubní díly stálým zákazníkům za velmi výhodné ceny.  
Sídlo, sklad a výroba firmy se nachází p římo u dálnice D1 ve Velké Bíteši. 
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REFERENČNÍ ZAKÁZKY I 
 UCELENÉ, KOMPLETAČNÍ, NAVRHOVANÉ A REALIZOVANÉ PROJEKTY  dle norem EN, ASME 

( parní turbíny, kotle ) pára, voda, olej , agresivní a neagresivní kapaliny 
 

   
  PROJEKT - Šoupátka PN100 DN200, pára      PROJEKT  - Odběrové klapky pro TG, pára     PROJEKT -  Armatury pá ra,  kondenzát 600ks 
  

   
    PROJEKT - armatury  pára, kondenzát       PROJE KT - Šoupátka  DN400 a DN500, pára      PROJEKT - a rmatury  pára, kondenzát 
 

     
 

    PROJEKT - armatury  pára, kondenzát       PROJE KT - Šoupátka  DN300-DN500, pára          PROJEKT -  armatury  pára, kondenzát 
 

   
 

       Projekt – armatury pára, kondenzát                Projekt - ventily vysokotlaké, pára            PROJEKT -Vysokotlaké ventily EGYPT, pára                 
                                                                                                   Export  CUBA  
 
+ další projekty  dodávek armatur instalované České a Slovenské republice,  Švédsku, Rusko, Ukraji na,  Kanada, Cuba,   
  Turecko, Austrálie, Izrael, N ěmecko, Francie, Anglie, Egypt ě, Indonésie  a další. 
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REFERENČNÍ ZAKÁZKY II 

 DODÁVKY ARMATUR, DÍLŮ / SPECÍÁLNÍ DODÁVKY DLE NOREM EN, ASME: 
pára, voda, olej , agresivní a neagresivní kapaliny 

   
            Kohouty kulové  teplárenské                         Klapky uzavírací s trojitou excentrici tou              Ventily vysokotlaké s pneupohony    
                                                                                                        S pohony Auma, pára                             d le normy ASME - CANADA 
                                             

   , 
         Šoupátka nožová, voda                               Klapky a šoupátka s pohony Modact , pára           Ventily uzavírací p řivařovací , pára  
 

                                 
           Ventily uzavírací PN40, pára, Rusko               Šoupátko DN500 s pohonem Schiebel                Regula ční ventil vysokotlaký  
                                                                                                    Vstupní parovod do TG, pára                  PN160  r edukční stanice, pára  
 

                                                       
 Kohouty kulové,kondenzát        Klapka VANESA            Ventily s pneupohony         Šoupátko DN600,  plyn        Šoupátko s Auma pára  
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REFERENČNÍ ZAKÁZKY III 

 VÝROBA ARMATUR A TLAKOVÝCH ZAŘÍZENÍ, MONTÁŽE :  
pára, voda, olej , agresivní a neagresivní kapaliny 

 

     
                         Výroba AIG, AIS,                                    Montáže pojistných ventil ů              Výroba a montáž                     M ontáž odvodn ění  
              technologie pro odpa řování čpavku                                                                         výměníkových stanic              odvod ňovací baterie 
 

    
                    Výroba                                                             Výroba vnit řních dílc ů                                           Výroba c lon  
      rychlouzáv ěrné klapky pro TG                                       pro regula ční ventily  
 

       
  

                     APD speciální výroba  uzavírac ích – regula čních ventil ů ovládaných hydraulicky pro parní turbíny TG do 550 °C 
 

          
       APD montáže technologických celk ů jež jsou sou částí oh řevu a dochlazování médií                Výroba kova ných potrubních dílc ů 
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REFERENČNÍ ZAKÁZKY  

 RŮZNÉ DODÁVKY ARMATUR A TLAKOVÝCH ZAŘÍZENÍ, MONTÁŽE z produkce APD:  
pára, voda, olej , agresivní a neagresivní kapaliny 
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REFERENČNÍ ZAKÁZKY  

DODÁVÁME – SERVISUJEME – NASTAVUJEME POJISTNÉ VENTILY   :  
pára, voda, olej , agresivní a neagresivní kapaliny 

         
 

REFERENČNÍ ZAKÁZKY  
DODÁVÁME – SERVISUJEME – NASTAVUJEME KOMPLET ARMATURY S POHONY   :  

pára, voda, olej , agresivní a neagresivní kapaliny 

            
 

       
 

         
 

         



        
            

            

            

            

 

 

. 
 

 ARMATURY A POTRUBNÍ DÍLY,s.r.o., Kpt.Jaroše 256, 595 01 Velká Bíteš, CZECH PEPUBLIC 

 

 

 

 
 

REFERENČNÍ ZAKÁZKY  
MONTÁŽE ARMATUR S ELKTROPOHONY AUMA, SCHIEBEL, ZPA, REGADA   :  

pára, voda, olej , agresivní a neagresivní kapaliny 
 

 

     
 

       
 

     
 

     
 

 
 
 
 



        
            

            

            

            

 

. 
 

 ARMATURY A POTRUBNÍ DÍLY,s.r.o., Kpt.Jaroše 256, 595 01 Velká Bíteš, CZECH PEPUBLIC 

 

 

 

 
APD ZASTUPUJE -  ARI ARMATUREN 

CONTROL – ISOLATION – SAFETY – STEAM TRAPPING 
NAVRHUJEME - PROVEDEME PŘESNÝ VÝPOČET - DODÁME  

GARANTUJEME ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS 

          
 

  
 

OSTATNÍ LISTINY / CERTIFIKÁTY 
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Nabízíme Vám : 
Výpočet a návrh + dodávky za velmi p řijatelné ceny  + 100%  komplexní záru ční a pozáru ční servis    
                                           ( ve výr obě APD nebo p římo na stavb ě ): 
 

• výpo čty a návrh pojistných ventil ů  
• výpo čty a návrh regula čních ventil ů s pneupohony, elektropohony 
• výpo čty a návrh reduk čních samo činných ventil ů   
• výpo čty a návrh uzavíracích  ventil ů s pneupohony, elektropohony 
• výpo čty a návrh odvad ěčů kondenzátu 
• výpo čty a návrh uzavíracích a regula čních klapek 

 

 
 

 
 
KONTAKTY :  
ARMATURY A POTRUBNÍ DÍLY, s.r.o .  
část Janovice , Kpt. Jaroše 256,595 01 Velká Bíteš, Česká republika  
IČ 26304678 , DIČ CZ26304678, Společnost je zapsána v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 42769.  
Tel.+420 566 531 031 , +420 566 531 034 ,Mobil +420 723 386 608,Fax.+420 566 531 070, Email: info@arpod.cz ,www.arpod.cz  
 
Obchodní odd ělení APD  - Velká Bíteš:  
Marek Novotný , obchodně - technický ředitel ,mnovotny@arpod.cz ,+420 602 229 428  
Ing. Jiří Paták, obchodní oddělení, vedoucí útvaru řízení jakosti, jpatak@arpod.cz, +420 566 531 034  
Josef Abraham, obchodní oddělení, vedoucí oddělení montáží a kooperace, abraham@arpod.cz, +420 606 689 963  
Jaroslav Karmazín, obchodní oddělení, vedoucí finančního oddělení, apd@arpod.cz,+420 723 386 608  
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
Výroba a servis APD  - Velká Bíteš:  
ARMATURY A POTRUBNÍ DÍLY, s.r.o .  
Servis a výroba - výrobní hala  
Křižínkov 88, 595 01 Velká Bíteš, Česká republika   
Tel.+420 566 522 651, Fax.+420 566 538 070,apdservis@arpod.cz,www.arpod.cz  
Bohumil Novotný, vedoucí výroby, montáže, kompletace, opravy, tryskání kovů, bnovotny@arpod.cz,+420 607 743 610  
Karel Novotný, vedoucí služeb a oprav armatur, knovotny@arpod.cz,+420 607 830 527 
_____________________________________________________________________________________________________ 

      


