
ZINKOVANIE JE 
ZINKPOWER®



Medzi mnohými prácami, ktoré nám naši zákazníci každodenne zverujú, sú 
nielen zriedka skutočné majstrovské kúsky. Jeden z týchto „silných kúskov“  
a dejiny jeho vzniku by sme vám chceli s radosťou predstaviť.

Umenie remesla sa dotýka duše – tiež ešte po mnohých rokoch, keď vaše 
majstrovské kúsky chránite pred koróziou žiarovým zinkovaním. Pre nás je to 
vždy radosť a zároveň popud, aby sme sa zúčastnili na vašich malých  
a veľkých projektoch. Odovzdať preto to najlepšie z nás, je pre nás  
samozrejmosťou. 

SILNÝ 
 PRVOK  
ZINKPOWER

Najlepšie práce a diela majú podľa skúseností spoločné tri veci: náročná  
úloha, chytľavý nápad a prvotriedne presadenie. Napríklad žiarovo zinkované 
schodiská, ktorá nachádzajú svoje použitie najrozličnejším spôsobom.

SÚDRŽNOSŤ – AKO KĽÚČ K ÚSPECHU



Združenie našej skupiny nás robí silnými. Ako líder na trhu v oblasti protikoróznej ochrany sme sme 
schopní splniť každú úlohu – nezávisle od jej komplexnosti – v jednotne vysokej kvalite a s rozsiahlym 
servisom z každého závodu na celom svete.

 – Projekt:  
Zariadenie vonkajšieho schodiska

 – Protikorózna ochrana:  
Žiarové zinkovanie

 – Realizácia:  
Skupina ZINKPOWER®

ÚLOHA

Či elegantné špirálové schodisko z nadzemného podlažia do záhrady alebo 
veľkoryso dimenzované schodisko, ktoré slúži ako úniková cesta, vonkajšie 
schodiská spájajú poschodia a úrovne najrozličnejším spôsobom. Pri plánovaní 
tu hrajú rozhodujúcu úlohu štýl a elegancia, zjednotené funkčnosťou.

NÁPAD

So zosúladením na architektúru budovy sa schodiská navrhujú moderne, klasicky 
alebo ako pútač. Stavebný priestor, ktorý je k dispozícii, spoločne s plánovaným 
využitím pritom určuje, v akom tvare sa má schodisko zrealizovať. Vo všeobecnosti 
sa rozlišuje medzi priamymi, zakrivenými, špirálovými a podestovými schodiskami. 
Bezpečný výstup, zvlášť pri vlhkosti, zaručujú schodiskové stupne z mriežkových 
roštov alebo dierovaného oceľového plechu.

PRESADENIE

Ako materiál pre vonkajšie schodisko je najlepšie vhodná žiarovo zinkovaná oceľ. 
Dovoľuje montážnikom oceľových konštrukcií a zámočníkom vysokú voľnosť stvárnenia 
a umožňuje úzke polomery rovnako ako veľkorysé konštrukcie. Oceľové schodisko, 
chránené žiarovo zinkovanou vrstvou, vydrží v miernej atmosfére (C4) ďaleko viac 
ako 50 rokov. Ďalší pozitívny vedľajší efekt, následné náklady na údržbu alebo 
servis, takmer nevznikajú. Spoločnosť ZINKPOWER Malacky sa pasovala do 
úlohy chrániť oceľ spoľahlivo pred koróziou. Odborne vyškolení zamestnanci vám 
radi poradia pri otázkach ohľadom konštruovania vhodného pre žiarové 
zinkovanie.



Vidieť zeleno | Myslieť zeleno | Zinkovať zeleno 
So ZINKPOWER®

OCEĽOVÉ A KOVOVÉ KONŠTRUKCIE SÚ ZÁKLADOM VAŠEJ KAŽDODENNEJ PRÁCE. 
 STAROSTLIVÉ ZAOBCHÁDZANIE S NIMI A ICH PROTIKORÓZNA OCHRANA JE NAŠOU 
ÚLOHOU! RÝCHLO, SPOĽAHLIVO, TRVALO UDRŽATEĽNE.

Zodpovedný prístup k životnému prostrediu je základným kameňom našej podnikovej filozofie. 
Tak boli v skupine ZINKPOWER® vyvinuté vlastné prísne environmentálne normy, ktoré sa dôsledne aplikujú v každej pobočke: 
Výroba je bez odpadových vôd, na čistenie vzduchu sa používajú filtračné zariadenia špeciálne vyvinuté naším inžinieringom 
a  odpadové teplo je možné využívať prostredníctvom výmenníka tepla. Každá investícia sa navyše skúma podľa energetickej  
efektívnosti a súladu so životným prostredím. To vedie k tomu, že všetky podniky sú certifikované podľa DIN EN ISO 14001.

ZINKPOWER 
MALACKY 
S.R.O.

 

 

 

DASt Richtlinie 022 
Feuerverzinken von tragenden 

Stahlbauteilen 

ZINKPOWER   
Malacky s.r.o. 

Malacky 

 –  Príjem a výdaj tovaru 
Pondelok – Piatok

 – 06:00 – 16:00 hod 

 – Rozmery vane: 
7,0 x 1,8 x 3,0 m 
[ D x Š x H ]

 – Žiarové zinkovanie
 – Zvozové služby
 – Poradenstvo v konštrukčnej fáze
 – Dodávka zmontovateľných pozinkovaných 
konštrukcií na stavbu

 – Kompletizovanie konštrukčných dielov  
vhodné z hľadiska montáže

 – Prechodné uskladnenie
 – Pasivácia

NAŠE VÝKONY

Od kľúča až po oceľový nosník – v našom 
modernom zariadení zinkujeme široké 
spektrum konštrukčných dielov s rozmermi 
7,0 x 1,8 x 3,0 m a kusovou hmotnosťou 
až do 4 ton. Väčšie diely sú taktiež možné 
na základe dohovoru.

Prostredníctvom nášho združenia firiem sme 
schopní zinkovať tiež väčšie konštrukčné diely.

Práškové lakovanie a mokré lakovanie  
poskytujeme ako duplexný systém.  
Naše systémy práškového lakovania  
ZINKPOWER Coating Standard, Premium  
a Extreme sú pre konštrukčné diely do  
10 x 1,2 x 3,2 m a kusovú hmotnosť  
do 1,5 t perfektnou voľbou.

LOKÁLNE | REGIONÁLNE |  GLOBÁLNE

Zvozové služby poskytujeme v oblasti 
západného Slovenska. Potrebujete  
podporu pri logistike? S radosťou vám 
poradíme a poskytneme vám logistické 
koncepty prispôsobené individuálne  
na vás.

DEJINY FIRMY

ZINKPOWER Malacky bola v roku 1996 
uvedená do prevádzky a odvtedy je vaším 
spoľahlivým partnerom okolo protikoróznej 
ochrany kovových a oceľových konštrukcií. 
Doplňujúco ku klasickej metóde protikoróz
nej ochrany, žiarovému zinkovaniu, patria 
k portfóliu produktu tiež práškové lako
vanie, ako aj duplexné systémy vo forme 
ZINKPOWER Coating.

ZINKPOWER Malacky ležia blízko  
slovenského hlavného mesta Bratislava.  
Pozinkovňa poskytuje zvozové služby na 
západné Slovensko.



ZINKOVANIE BEZ HRANÍC 

NEMECKO 
Schlierbach | Neumünster | Rostock | Schönberg 

Hamburg | Remels | Bernau | Berlin | Braunschweig 

Schopsdorf | Calbe | Hilden | Meckenheim 

Radebeul | Lahr | Fürstenfeldbruck

RAKÙSKO 
Brunn/Wien | Bergheim | Gratkorn | Sinabelkirchen 

Wiener Neustadt | Klagenfurt | Vorchdorf | Neumarkt

ČESKÁ REPUBLIKA  Decin | Roudnice | Ostrava 

SLOVENSKO  Malacky | Sučany/Martin

MAĎARSKO  Mosonmagyarovar

POĽSKO  Stettin | Buk | Konin | Janów Lubelski

TURECKO  Izmir

MEXIKO  Monterrey | Hidalgo

BRAZÍLIA  São Paulo 

INDONÉZIA  Jakarta | Batam

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY  Sharjah

USA

ZINKPOWER Malacky  
s.r.o.
ul. Továrenská 17 

90101 Malacky 

Fon + 421 / 34 773 1836 

malacky@zinkpower.com 

www.zinkpower.com 

www.greendipgalvanizing.com
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