
ZINKOVÁNÍ JE 
 ZINKPOWER®



Mezi zakázkami, které nám naši zákazníci denně svěřují, 
se nezřídka objeví skutečně mistrovská díla. Jednu z těchto „lahůdek“
a historii jejího vzniku bychom Vám rádi představili.

Řemeslné umění potěší duši, a to i po mnoha
letech, pokud Váš skvělý výrobek bude před korozí
chráněn žárovým zinkováním. Pro nás je vždy radostí i motivací
současně, když můžeme pracovat na Vašich malých i velkých projektech.
A samozřejmě, vždy s plným nasazením. 

ZINKPOWER – 
SILNÝ PARTNER

Ze zkušeností víme, že nejlepší práce a nejlepší výsledky mají tři společné 
 jmenovatele: náročný úkol, podnětnou myšlenku a prvotřídní realizaci.  
Jako například žárově zinkovaná schodiště, která mají nejrůznější uplatnění.

SPOLUPRÁCE – KLÍČ K ÚSPĚCHU



 – Projekt:  
Venkovní schodiště

 – Antikorozní ochrana:  
Žárové zinkování

 – Provedení:  
Skupina ZINKPOWER®

Jsme silní díky spojení naší skupiny. Jako hlavní představitel trhu v sektoru antikorozní ochrany  
jsme schopni z kteréhokoliv závodu na celém světě splnit každý úkol – bez ohledu na jeho složitost –  
a to v jednotně vysoké kvalitě a při poskytování rozsáhlé nabídky služeb.

ÚKOL

Ať už jako elegantní spirálové schody z nadzemního podlaží do zahrady nebo 
jako velkoryse dimenzované schodiště sloužící jako úniková cesta – venkovní 
schodiště spojují různé výškové úrovně rozmanitými způsoby. Při projektování hrají 
dnes styl a elegance stejně rozhodující roli jako funkce.

MYŠLENKA

V souladu s architekturou budovy mohou být schodiště navržena jako moderní, 
klasická nebo jako poutavý stavební prvek. Tvar schodiště přitom určuje prostor, 
který je k dispozici, a plánované užívání. Obecně rozlišujeme rovné, točité a 
vřetenové schodiště a schodiště s podestou. Bezpečnou chůzi, zejména za mokra, 
zaručují schody z mřížových roštů nebo děrovaného ocelového plechu.

REALIZACE

Jako materiál pro venkovní schodiště je nejvhodnější žárově zinkovaná ocel. Nabízí 
pracovníkům v kovovýrobě a zámečníkům širokou paletu možností a dovoluje 
vytvářet úzké poloměry i velkorysé konstrukce. Ochrana žárovým zinkováním zaručí 
v přiměřeném prostředí (C4) ocelovému schodišti životnost mnohem delší než 50 
let. Dalším pozitivním efektem je, že prakticky nevznikají další náklady na péči a 
údržbu. Společnost ZINKPOWER Promptus je tu proto, aby spolehlivě chránila 
ocel před korozí. Odborně kvalifikovaní pracovníci Vám ochotně poradí v otázkách 
žárového zinkování konstrukcí.



Ekologicky vnímáme svět | Ekologicky myslíme | Ekologicky zinkujeme 
Se ZINKPOWER®

OCELOVÉ A KOVOVÉ KONSTRUKCE JSOU ZÁKLADEM VAŠÍ KAŽDODENNÍ PRÁCE.
NAŠÍM ÚKOLEM JE OCHRÁNIT JE PŘED KOROZÍ! RYCHLE, SPOLEHLIVĚ, TRVALE.

Zodpovědné zacházení se životním prostředím je klíčovou součástí naší firemní filozofie. Skupina ZINKPOWER® má zpracované vlastní 
přísné ekologické standardy, které jsou důsledně uplatňovány v každém závodě: Při výrobě nevznikají odpadní vody, vzduch čistíme 
filtračním zařízením speciálně vyvinutým našimi techniky, odpadní teplo prochází výměníky tepla a je dále využíváno. Každá investice je 
navíc podrobena kontrole z hlediska spotřeby energie a únosnosti pro životní prostředí. Výsledkem těchto opatření je, že všechny naše 
podniky jsou držiteli certifikátu podle DIN EN ISO 14001.

ZINKPOWER 
PROMPTUS 
S.R.O.

NAŠE VÝKONY

Od klíče až po ocelový nosník – v našem 
moderním zařízení zinkujeme široké  
spektrum dílů s rozměry 14,0 x 1,8 x 3,0 m 
a hmotností jednotlivých dílů až 4,5 tun. 
Podle dohody mohou být díly i větší.

Díky spolupráci našich závodů jsme schopni 
zinkovat i velké konstrukční díly.

Práškové lakování a nátěry normálním  
lakem nabízíme i jako duplexní systém. 
Naše systémy pro práškové lakování  
ZINKPOWER Coating Standard, Premium  
a Extreme poskytují dílům o rozměrech  
10 x 1,2 x 3,2 m a kusové hmotnosti 1,5 t 
perfektní ochranu i vzhled.

LOKÁLNÍ | REGIONÁLNÍ | GLOBÁLNÍ

Logistické služby nabízíme v ZINKPOWER 
Promptus. Potřebujete podporu při  
logistice? Ochotně Vám poradíme a  
nabídneme Vám koncepci logistiky indivi-
duálně přizpůsobenou Vašim potřebám.

HISTORIE FIRMY

ZINKPOWER Promptus nabízí trvalou  
protikorozní ochranu ocelových a kovových 
součástek a dílů formou žárového  
zinkování. Kromě toho je tu v nabídce  
práškové lakování jako duplexní  
povlakování ZINKPOWER Coating.

Zinkovna byla založena v roce 1994. V 
roce 1998 ji převzala skupina ZINKPOWER. 
Děčín leží na severu Čech a je jedním z 
největších průmyslových měst tohoto regionu.

 – Příjem/výdej zboží 
ponděli – patek 
6:00 – 16:30 hod 

 – Rozměry zinkovací vany: 
14,0 x 1,8 x 3,0 m 
[ D x Š x H ]

 – Žárové zinkování
 – Práškové lakování 
 – Logistické služby
 – Konzultace ve fázi konstrukce
 – Dodání konstrukčních částí na staveniště ve 
stavu připraveném pro montáž 

 – Kompletování stavebních dílů jako příprava 
pro montáž Meziskladování 

 

 

 

DASt Richtlinie 022 
Feuerverzinken von tragenden 

Stahlbauteilen 

ZINKPOWER    
Promptus s.r.o 

Decin 



GALVANIZACE BEZ LIMITŮ 

NĚMECKO 
Schlierbach | Neumünster | Rostock | Schönberg 

Hamburg | Remels | Bernau | Berlin | Braunschweig 

Schopsdorf | Calbe | Hilden | Meckenheim 

Radebeul | Lahr | Fürstenfeldbruck

RAKOUSKO 
Brunn/Wien | Bergheim | Gratkorn | Sinabelkirchen 

Wiener Neustadt | Klagenfurt | Vorchdorf | Neumarkt

ČESKÁ REPUBLIKA  Děčín | Roudnice | Ostrava 

SLOVENSKO  Malacky | Sučany/Martin

MAĎARSKO  Mosonmagyarovar

POLSKO  Szczecin | Buk | Konin | Janów Lubelski

TURECKO  Izmir

MEXIKO  Monterrey | Hidalgo

BRAZÍLIE  São Paulo 

INDONÉSIE  Jakarta | Batam

SPOJENÉ ARABOVÉ EMIRÁTY  Sharjah

USA
Titulní obrázek: © Fontanis;  

Foto str.4: © Michaela Schleicher@Hubert Schmid Bauunternehmen GmbH

ZINKPOWER Promptus  
s.r.o.
Mostní 1381/7 

405 01 Děčín 1 

Fon +420 / 737 271 907 

Fax +420 / 412 51 19 74 

promptus@zinkpower.com 

www.zinkpower.com
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