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ZinkPower 
Promptus s.r.o.

Ověřeno podle ekologických 
standardů ZINKPOWER® Gruppe

ZINKOVÁNÍ V DĚČÍNĚ: 
RYCHLOST, SPOLEHLIVOST, ÚČINNOST.

• expresní servis
• poradenství při projektování
• balení

Příjem a výdej zboží
Pondělí – Pátek
06:00 – 18:00

Servis

V  naší moderní zinkovně zinkujeme celé spektrum dílů o rozměrech až do
13,5 x 1,7 x 2,4 m a do hmotnosti dílu max. 4,5 tun.

Výhody žárového zinkování
V  porovnání s  natíranými produkty mají žárově pozinkované ocelové díly delší 
životnost a jsou odolnější  proti mechanickému poškození. Žárové zinkování příliš
nesnižuje zásoby nerostných surovin, emise při jeho aplikaci jsou velmi nízké a tím
je bilance zatížení prostředí velmi příznivá.

Spojte se s námi a profitujte z odborného poradenství a krátkých dodacích lhůt.



Ekologicky vidět.

Ekologicky myslet.

Ekologicky zinkovat.

S fi rmou ZINKPOWER
®
.

Ocelové a kovové konstrukce jsou základem Vaší práce. Pečlivé zachá-
zení s nimi a jejich ochrana jsou naším úkolem. Ve více než 37 provo-
zovnách v Evropě, Americe a Asii zinkujeme Vaše díly – od jednotlivých 
ocelových součástí přes složité ocelové konstrukce až po výrobky pro-
dukované v průmyslových sériích. Rychle, spolehlivě, šetrně k životnímu 
prostředí a s maximální precizností. 

Každý náš jednotlivý závod je certifi kován podle DIN EN ISO 9001. Zin-
kujeme podle ČSN EN ISO 1461 a podle DASt-Richtlinie 022. Prvotřídně 
proškolení odborníci zaručují nejvyšší kvalitu a dohlížejí na celkový výrobní 
proces.

K fi remní fi lozofi i skupiny ZINKPOWER® Gruppe náleží jako samozřejmé 
také velmi šetrné zacházení s přírodním prostředím. Vyvinuli jsme vlastní 
velmi přísné standardy týkající se ochrany životního prostředí, které jsou 
odpovědně uplatňovány v každém závodě. Při produkci nevznikají odpad-
ní vody, používáme speciální fi ltrační jednotky vyvinuté našimi inženýry 
pro čištění vzduchu a odpadní teplo je zpětně využíváno prostřednictvím 
výměníku tepla k ohřevu van chemické předúpravy. Každá investice je 
navíc přezkoumávána s  ohledem na energetickou zátěž a dopady na 
životní prostředí. To vše vede k tomu, že všechny naše závody byly již 
certifi kovány podle DIN EN ISO 14001.

Zinkování s ZINKPOWER Promptus je trvalé, šetrné vůči životnímu 
prostředí, zaručuje nejvyšší kvalitu a navíc je maximálně hospodárné – 
technologie, která se vyplatí. Přesvědčte se o tom !

DĚLÁME VÍC NEŽ JEN ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ.



VÝSLEDEK HOVOŘÍ ZA SEBE.
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ZINKOVÁNÍ BEZ HRANIC 

NĚMECKO

Schlierbach | Neumünster | Rostock | Schönberg
Hamburg | Remels | Bernau | Berlin

 Braunschweig | Schopsdorf | Calbe | Hilden
 Hückelhoven | Meckenheim 

Radebeul | Lahr | Fürstenfeldbruck 
RAKOUSKO

Brunn/Wien | Bergheim | Gratkorn
Wiener Neustadt | Klagenfurt | Vorchdorf 

ČESKO  Decin | Roudnice | Ostrava 
SLOVENSKO  Malacky | Sucany/Martin

MAĎARSKO  Mosonmagyarovar 
POLSKO  Stettin | Buk | Konin 

MEXIKO  Monterrey 
BRAZÍLIE  São Paulo 

INDONÉSIE  Jakarta | Batam
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY  Sharjah

Krokova 767/6
405 02 Děčín 2
Fon +420 / 412 55 70 11
Fax +420 / 412 51 19 74
promptus@zinkpower.com
www.zinkpower.com
www.green-dip-galvanizing.com

PŘÍJEZDOVÁ CESTA
Průjezdná výška 4,50 m

Směr z Litoměřic
u restaurace Corso odbočit vpravo, na druhé křižovatce odbočit vlevo, semafor, 
jet na most přes Ploučnici.

Směr z Liberce
z ulice Kamenická nájezd na most dálničního typu přes řeku Labe, dále první sjezd na Hřensko/
Centrum, na kruhovém objezdu třetí výjezd vpravo směr Litoměřice, po cca. 200 m před restaurací 
Corso doleva do ulice Březová.

Směr z Ústí n.L., Prahy, Teplic
nájezd na most přes řeku Labe směr Česká Lípa/Liberec, první sjezd Centrum/Litoměřice, 
na kruhovém objezdu třetí výjezd vpravo směr Litoměřice, po cca. 200 m před restaurací Corso 
doleva do ulice Březová.


