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AUTOMOBILOVÁ TĚSNĚNÍ
PRŮMYSLOVÁ TĚSNĚNÍ
TĚSNICÍ KROUŽKY
VYMEZOVACÍ PODLOŽKY
DÍLY PRO VETERÁNY
ZAKÁZKOVÉ DÍLCE

CZ

AUTOMOBILOVÁ TĚSNĚNÍ
Osobní automobily
Nákladní automobily
Traktory
Speciální technika
Motocykly
Autoagregáty
Těsnění pod hlavy válců
Těsnění pod sací a výfukové systémy

DÍLY PRO MOTOCYKLY A VETERÁNY
Těsnění pod olejové vany a víka
Těsnění do palivových a chladicích systémů
Těsnění rozvodů, krytů a převodovek
Vymezovací podložky pod vložky válců
Mrazovky
Těsnění hydraulických systémů
Těsnění autoagregátů

PRŮMYSLOVÉ TĚSNICÍ PRVKY A MATERIÁLY
Bezazbestová těsnění
Graﬁtová těsnění
Pryžová těsnění
Pěnové a porézní prvky
Plastová těsnění
Kovová těsnění
Papírová těsnění
Gumokorková těsnění

Filcové (plstěné) prvky
Elektroizolační prvky
Tepelně izolační prvky
Zvukově izolační prvky
Kožená těsnění
Ploché membrány
Výrobky se samolepicí vrstvou

TĚSNICÍ KROUŽKY A PODLOŽKY

Těsnění hlav válců – atypické tloušťky, úpravy
vrtání, sendvičová těsnění.
Těsnění výfukových systémů.
Ostatní plochá motorová těsnění z bezazbestových materiálů, plastů, pryží, papíru, gumokorku,
kůže, ﬁlcu, graﬁtu.
Těsnicí kroužky měděné a hliníkové, vymezovací
podložky a mrazovky.

Sady těsnění na přání zákazníka.
Kovové dílce, výlisky, sítka, ﬁltry.
Kovotlačitelská výroba.
Výroba dle dodaných výkresů, vzorků
a dílců, elektronická archivace.
Expresní vyřezávání plochých těsnění
do 24 hodin.
Zásilková služba.

VYMEZOVACÍ PODLOŽKY
standardní rozměry podle ČSN a DIN nebo nestandardní rozměry

Hliník
Měď
Měkká ocel
Pérová ocel

Mosaz
Bronz
Olovo
Nerez

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA DÍLCŮ

standardní rozměry podle ČSN a DIN nebo nestandardní rozměry

Kovové – hliník, měď
Nekovové
Fíbr
Bezazbestové kroužky Reinz
Filcové kroužky
Graﬁtové kroužky

Pryžové – elastomery
Plastové kroužky
Vodo–topo
Sady kroužků
Metaloplastické kroužky

Výroba dle požadavků zákazníka
Dle dodaného výkresu či vzoru
Jednotlivé kusy i velké série
Zhotovení nástroje

Lisování na excentrických lisech
Vysekávání na sekacích strojích
Vyřezávání na plotrech
Stříhání a vykružování

KALINA industries s.r.o.
výrobce a dodavatel těsnicích prvků a průmyslových dílců ze Zlína
Firma byla založena v roce 1990 Janem Kalinou. Od roku 2008 působí v prostorách nově vybudované provozovny
v průmyslové zóně Zlín–východ. Dnes pracuje v podniku přes čtyřicet zaměstnanců a výrobní program byl
značně rozšířen.
Kromě všech typů automobilových těsnění ﬁrma vyrábí plochá průmyslová těsnění a těsnicí prvky. Další
sférou je výroba hliníkových, měděných a fíbrových těsnicích kroužků, metaloplastických kroužků a vymezovacích
podložek. Nemalý podíl z celkové produkce zaujímá výroba lisovaných, vysekávaných a vyřezávaných průmyslových dílců. K dispozici je také vlastní nástrojárna a zakázková dílna, které umožňují vývoj nových výrobků
pro zákazníky ze všech odvětví průmyslu.
Kvalitu výrobků od zadání objednávky až po expedici hotového výrobku zajišťuje propracovaný systém řízení
jakosti podle norem ISO 9000, který je ve ﬁrmě od roku 1998 certiﬁkován. Široký výrobní a obchodní
sortiment vytváří optimální podmínky pro splnění požadavků i těch nejnáročnějších zákazníků.
Předností
ﬁrmy KALINA je:

rychlost dodání (možnost výroby i na počkání) – tzn. úspora času i peněz
kvalita (použití pouze kvalitních materiálů)
možnost výroby jednotlivých kusů (zakázková výroba) i větších sérií
archivace dodaných výkresů a vzorů a tím i možnost rychlé opakované výroby

sídlo ﬁrmy Zlín
Lužkovice
U Tescomy 255
760 01 Zlín
telefon: +420 577 006
+420 577 006
fax:
+420 577 006
mobil: +420 733 314
e-mail: info@kalina.cz
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pobočka Tábor
Vodňanského 1402
390 02 Tábor
tel.:
+420 381 282 778
fax:
+420 381 282 767
mobil: +420 603 847 210
e-mail: vitousek@kalinatabor.cz

www.kalina.cz

