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1Naše společnost

Ve městě Hall in Tirol, v srdci Evropy, v sídle naší společ-
nosti, využívá 220 zaměstnanců denně své široké znalosti a 
odborné schopnosti k výrobě vysoce kvalitních produktů. Ve 
snaze dlouhodobě udržet vědomosti a zdokonalit schopnosti 
našich zaměstnanců je školíme ve svém státem oceněném 
vzdělávacím programu. Trvale udržitelné vlastnosti použí-
vaných materiálů, inovativní technologie výroby a odborné 
znalosti v oblasti použití výrobků z nás dělají ideálního part-
nera pro všechny firmy působící v oblasti vodohospodářství a 
inženýrského stavitelství. 

Uplatnění a užívání našich výrobků po celém světě je nejlepší 
referencí naší společnosti. Velmi důležitá je pro nás trvalá 
udržitelnost. Značná část vedlejších produktů vznikajících 
během výroby, jako je odpadní teplo nebo nadbytečný proud z 
našeho fotovoltaického systému, je za účelem šetření přírod-
ních zdrojů dodavána do veřejné sítě. Suroviny použivané 
během výroby jsou prakticky až 100% recyklovatelné.

 

Naše společnost

Tiroler Rohre GmbH Naše společnost Tiroler Rohre GmbH má více než 70 let zkušeností s 
vývojem, výrobou a prodejem vysoce kvalitních systému z tvarné litiny 
pro transport pitné vody a stavbu hlubiných základů. 
 

Působivé vlastnosti tvárné litiny

Odborné poradenství 
a důmyslná koncepce
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Odpadní teplo
Při tavení železa vznikají vysoké teploty. Teplo uvolňující se 
při tomto procesu, takzvané odpadní teplo, je dodáváno 
do regionální sítě dálkového vytápění, čímž dochází k jeho 
opětovnému využití. Tímto teplem je zásobováno 650 domác-
ností v okolí a každý rok je tak ušetřeno 3 100 tun CO2. Toto 
množství odpovídá produkcí škodlivých látek 7 200 prázdných 
kamionů na trase z Hall in Tirol do Vídně.

Čistění odpadního vzduchu
Pomocí našeho systému čištění odpadního vzduchu, který 
neustále technicky zdokonalujeme, je zajištěno zamezení 
průniku škodlivých látek do atmosféry.

Čistění odpadních vod
Odpadní vody vznikající při procesu výroby jsou pomocí 
filtračních zařízení filtrovány a čištěny natolik, že nepředstavují 
žádnou zátěž pro životní prostředí.

Ochrana životního

prostředí

Trvalá udržitelnost má pro naši společnost Tiroler Rohre GmbH 
obzvláště vysokou hodnotu. Ochrana životního prostředí a nakládání 
s přírodními zdroji leží naší společnosti na srdci. To se projevuje také 
v našem přístupu:

Trvalá udržitelnost
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Přeprava
Velká část surovin potřebných pro výrobu našich produktů je 
přivážena po železnici. Také k dodání našich hotových výrobků 
volíme ekologické a hospodárné řešení.

Ochrana proti hluku
Abychom minimalizovali hlukovou kulisu výroby vůči našim 
sousedům a tím v nejvyšší míře omezili zátěž celého okolí, 
postavili jsme kolem celého výrobního areálu vysokou 
protihlukovou stěnu.

Výroba
Trvalá udržitelnost nám leží na srdci. Proto pří výrobě našich 
trubních systémů a pilot dbáme na použití výhradně 100% 
recyklovatelného materiálu. Navíc životnost našich produktů 
dosahuje za určitých podmínek více než 100 let a po uplynutí 
této doby mohou být opět přetaveny a zpracovány v nový 
výrobek z tvárné litiny.

Fotovoltaický systém
S plochou o velikosti 9 000 m2 disponuje naše společnost 
Tiroler Rohre GmbH největší fotovoltaickou elektrárnou v Ra-
kousku. Toto zařízení produkuje výkon o 851 kWp a v regionu 
tak zásobuje bezmála 300 domácností energií z obnovitelných 
zdrojů.

Filtrace vzduchu a čištění odpadních vod Použití 100% recyklovatelných materiálů

Kolejová přeprava surovin přímo 
do výrobního areálu

Využití odpadního tepla pro regionální vytápění
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Klíčové kompetence
Tiroler Rohre GmbH vyvíjí, vyrábí a nabízí vysoce kvalitní 
trubní systémy a piloty z tvárné litiny pro využití v oblasti vodo-
hospodářských staveb a speciálního inženýrského stavitelství. 
Zásadně přispíváme k trvale udržitelné výstavbě a provozu 
vysoce kvalitní infrastruktury v oblasti zásobování vodou a 
odkanalizování. Společně s piloty nabízí naše společnost Tiro-
ler Rohre GmbH svým partnerům individuální a ekonomické 
řešení pro hlubinné základy staveb.

Výrobky a služby
Vyrábíme robustní, výkonné a stálé produkty, které přinášejí 
ekologické a ekonomické výhody. Díky vlastnostem tvárné 
litiny a na základě expertíz v oblastech využití našich produktů 
jsme schopni zvládnout i extrémní výzvy technického řešení. 
Pro svou vysokou kompetenci, pohotovost a spolehlivost jsme 
dlouhodobým a způsobilým systémovým partnerem.

Naše poslání

Inovace vycházející 

z tradice

Jsme tradiční výrobní společnost z Tyrolska zabývající se produkcí 
trubních systémů a pilotových základů z tvárné litiny pro využití  
v oblasti vodohospodářských staveb a speciálního inženýrského 
stavitelství. Působíme po celém světě, klíčovým trhem je však pro nás 
Evropa. Jsme spolehlivým a kompetentním partnerem ve všech oblas-
tech našeho odvětví. Tak jsme vnímáni také našimi obchodními partnery.
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Podniková kultura
Naši zaměstnanci jsou naším hlavním zdrojem úspěchu a 
prosperity. Vyznačují se loajalitou, odpovědností, kreativitou 
a inovativním přístupem. Jejich úsilí, zkušenosti a know-how 
přinášejí naší společnosti úspěch. My dále přebíráme jejich 
odpovědnost a podporujeme je v dalším vzdělávání. Naše 
podniková kultura je založená na otevřené komunikaci, důvěře 
a upřímnosti. Krátké rozhodovací procesy umožňují flexibilitu a 
rychlé jednání.

Ekologická a společenská role
Díky šetrnosti našich výrobků k životnímu prostředí přispívá-
me k jeho zachování. Voda je nejdůležitějším zdrojem života. 
Skrze naše produkty přispíváme k zodpovědnému přístupu k 
tomuto vzácnému zdroji. V našem regionu jsme považování za 
zajímavého zaměstnavatele a zároveň jsme důležitým faktorem 
pro lokální hospodářství.

Budoucnost
Jsme úspěšně orientovanou společností a hospodaříme v 
souladu se základy naší koncepce a vize. Naše příjmy jsou 
základem pro investice. Neustále investujeme do dalšího roz-
voje našich produktů a služeb. Díky tomu zajišťujeme pracovní 
příležitosti a budoucnost naší společnosti.
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Výrobní závod byl založen v roce 1947 
Guidem Holzmeisterem, synem 
proslulého architekta Clementa 
Holzmeistera, jenž také navrhl historické 
budovy závodu v areálu o rozloze  
78 000 metrů čtverečních. Společnost 
byla založena v období znovuobnovení 
poválečné Evropy, neboť byl na trhu 
velký nedostatek potrubí a tvarovek pro 
výstavbu vodovodních sítí, stejně tak 
jako výrobních závodů pro jejich pro-
dukci. Guido Holzmeister se rozhodnul 
tuto mezeru na trhu zaplnit a později 
se stal také pionýrem tvárné litiny. 
Společně se svým otcem tak položili 
základní kámen úspěšné společnosti 
působící dnes po celém světě a zasadili 
se o znovuobnovení vodovodní sítěv 
Rakousku.

Již v roce 1953 byla u nás zprovozněna 
největší žíhací pec v Evropě, v témže 
roce jsme získali licenci pro výrobu 
tvárné litiny od společnosti Mond Nickel 
Co. Pro naši společnost Tiroler Rohre 
GmbH hrála inovace vždy významnou 
roli, a tak jsme hned v následujícím roce 
kromě zahájení výroby první trouby DN 
500 patentovali také náš nový injektor, 
vynález tehdejšího ředitele společnosti 
Dr. Schreibera. Do konce padesátých 
let jsme pak zprovoznili kolejový systém 
pro výrobu odpadních trub a dopravní 
pás pro výrobu tlakových tvarovek. Obě 
výrobní linky byly v té době 
nejmodernější v Evropě. 

Na začátku dalšího desetiletí byla 
produkce postupně rozšiřována. Byla 
zavedena technologie odstředivého 
lití pro dimenze DN 300 až DN 500 a 
později pak také pro dimenze DN 150 
až DN 250. Do roku 1969 jsme dodali 
do města Vídeň již 500 000 m litiny. 
V následujících letech byla předělána 
sériová výroba z šedé litiny na litinu tvár-
nou a v roce 1975 byl pak vyvinut jištěný 
zámkový hrdlový spoj VRS®. Na začátku 
osmdesátých let jsme pak za účelem 
vyhovět novým požadavkům trhu zavedli 
do výroby technologie žárového stříkání 
zinkem o vydatnosti 120 g/m2 a povrchové 
úpravy trub nanesením vrstvy bitumenu. 
U vodovodních trub se začalo užívat 
cementomaltového vyložení a poprvé 
byla rovněž vyrobena kanalizační trouba 
z tvárné litiny.

Od roku 1986 jsou pak trouby z tvárné 
litiny používány také jako transportní 
médium pro zasněžovací systémy a 
uplatnění nacházejí i jako piloty. Naše 
společnost Tiroler Rohre GmbH nadále 
rozvíjela své výrobní technologie, 
tvarovky byly nově ošetřeny práškovým 
epoxidem, vydatnost ochranné zinkové 
vrstvy byla navýšena na 200 g/m2 a 
pro vnější povrchovou úpravu jsme 
začali používat polyuretan. Byl nám také 
udělen certifikát Factory Mutual (FM) 
pro použití litinových trub v požárních 
systémech. Na přelomu tisíciletí byla 
instalována nová žíhací pec a předsta-
ven byl rovněž nový inovovaný jištěný 
zámkový spoj VRS®-TIROFLEX.

Pro zdokonalení technologie nanášení 
práškového epoxidu na tvarovky byla v 
roce 2007 uvedena do provozu nová 
povlakovací linka a naše společnost 
Tiroler Rohre GmbH se stala členem 
mezinárodního Sdružení pro těžkou 
protikorozní ochranu tvarovek a armatur 
GSK, což dokládá nejvyšší možnou 
kvalitu výrobků.  
V Německu byly certifikovány rovněž 
naše piloty z tvárné litiny. Pro další zdo-
konalení výroby byla zprovozněna nová 
linka na výrobu trub odstředivým litím.

Po turbulentním období, kdy naše 
společnost vícekrát změnila vlastníka, je 
Tiroler Rohre GmbH od roku 2013 opět 
pevně v rukou rakouského vlastníka 
Ing. Maxe Klogera a jeho ženy Karin. 
Neustálé zlepšování materiálů, vývoj 
výrobních technologií, zdokonalování 
finálních produktů a know-how našich 
zaměstnanců dělá ze společnosti 
Tiroler Rohre GmbH celosvětově 
uznávaného výrobce. V roce 2013 
jsme zahájili také výrobu kónických 
ochranných botek pro pilotové základy 
z tvárné litiny. Do provozu byla uvedená 
také výrobní linka pro vnější cemento-
maltovou ochranu trub. Pro podporu 
výzkumu a vývoje jsme v roce 2015 
rozšířili naši laboratoř o zkušebnu. Pro 
zaškolení našich zákazníků jsme v roce 
2018 otevřeli také nové školicí středisko 
TechCenter.

Tiroler Rohre GmbH

Historie sahající více 

než sedm desetiletí 

do minulosti

Naše tradiční výrobní společnost z Tyrolska vyvíjí, vyrábí a nabízí vysoce 
kvalitní trubní systémy a piloty z tvárné litiny již více než 70 let. Snaha o 
neustálé inovace je zakořeněna hluboko v naší společnosti a je sdílená 
všemi našimi zaměstnanci.
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+ Extrémní stabilita při vysokém vnitřním tlaku a vnějším zatížení
+ Provozní tlak až do 100 barů
+ Možné vychýlení v hrdle až 5 stupňů
+ Při užití jištěných zámkových spojů odpadá nutnost stavby betonových zajišťovacích bloků
+ Rychlá, jednoduchá a na počasí nezávislá montáž
+ Vysoká produktivita práce díky jednoduchému zásuvnému hrdlovému spoji
+ Bez svařování a bez nutnosti následné kontroly svárů
+ Spoje odolné proti prorůstání kořenů stromů
+ Použití nehořlavých materiálů
+ Kompletní nabídka a dostupnost výrobků pro rychlé dodání na stavbu
+ V mnoha případech není vůbec potřeba pískové lože pro potrubí

Trubní systémy
Vyspělé technologie VRS®-T: jištěný zámkový spoj

Vodovodní potrubí Turbínové přivaděče Kanalizační potrubí

Zasněžovací a vysokotlaké systémy Mostní potrubí Bezvýkopová pokládka
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+ Úsporné zařízení staveniště
+ Použití běžných, lehkých a obratných strojů pro 

instalaci
+ Minimální náklady spojené s opotřebením 

zařízení
+ Jištěné spoje Plug&Drive®

+ Vtlačování bez nutnosti použití speciálních zaří-
zení

+ Dle odporu při vtlačování lze určit únosnost 
geologického podloží

+ Flexibilní přizpůsobení délky piloty základovým 
podmínkám

+ Instalace téměř bez otřesů
+ Nutná pouze minimální vzdálenost osy piloty od 

budov - 50 cm, stavba pilot je možná i při velmi 
omezeném prostoru

+ Ekonomicky výhodné řešení, vysoká produktivita, 
nízké investiční náklady 

+ Bez nákladů na likvidaci a odvoz zeminy z výkopu, 
bez nutnosti následné úpravy hlav pilot

+ Bez odřezků, trouba se seřízne přesně na 
požadovanou délku a přesahující část se použije 
jako první část další piloty

+ Vyšší odolnost proti korozi ve srovnání se 
stavební ocelí

+ Instalace možná také při omezené výšce 
stavebního prostoru díky napojovacímu pouzdru 
pro spojení zkrácených pilot

+ Rychlá dostupnost výrobků díky velkým 
skladovým kapacitám Tiroler Rohre GmbH

+ Ochranné botky a hroty pro beranění, dostupný 
komplexní systém z jedné ruky

+ Minimální uhlíková stopa, a tedy ekologická 
nezávadnost systému, potvrzeno certifikátem 
EPD (Environmentální prohlášení o produktu)

Pilotové základy
Vyspělé technologie Piloty – komplexní výrobní program Tiroler Rohre GmbH

Dodatečné zpevnění základů budovy při 
nízkých pracovních výškách

Úzké a vysoké stavby odolné povětrn-
ostním vlivům s mimořádnými nároky na 
stavební základy

Zpevnění svahu

Zabezpečení proti vztlaku Stavba mostu
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Historie vývoje
Litina, technická slitina železa s uhlíkem a křemíkem, je svým 
zpracováním lidstvu známá již od starověku. První trouby z 
šedé litiny byly vyrobeny již před více než 500 lety a sloužily 
tehdy především k přepravě pitné a užitkové vody.

Na začátku 20. století zjistili metalurgové, že za pomoci 
kuličkového vykrystalizovaného grafitu lze dosáhnout lepších 
pevnostních vlastností. 

Vznik kuličkového grafitu byl nejdříve pozorován při přidání 
barya, lithia nebo ceru do tekutého železa, to bylo však značně 
nákladné. Avšak v polovině minulého století byl vyvinut způsob 
průmyslového zpracování hořčíku, který byl daleko levnější, 
snadněji získatelný a pro výrobu tvárné litiny dobře využitelný. 

Rozhodující rozdíl
Ve srovnání se šedou litinou (GJL), v níž jsou částice grafitu 
v lamelárním tvaru, je tvárná litina pod zatížením daleko lépe 
tvarovatelná. Důsledkem kuličkového grafitu má tvárná litina 
také výrazně vyšší pevnost a tažnost než litina šedá.

Zatímco u šedé litiny jsou napěťové křivky na hrotech grafito-
vých lamel silně zhuštěny, u tvárné litiny obtékají kuličkový tvar 
vyloučeného grafitu a zůstávají téměř nenarušeny. Z tohoto 
důvodu se tvárná litina dokáže pod zatížením tvarovat a ve 
srovnání se šedou litinou má vyšší modul pružnosti.

Materiál 

Tvárná litina GJS... 
G = cast (litý), J = iron (železo), S = spherical graphite (kuličkový grafit)

Plnění formy pro odstředivé lití
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Materiálová charakteristika
V souladu s normou ČSN EN 545, ČSN EN 598 a ETA-
07/0169 má tvárná litina následující vlastnosti:

Materiálová charakteristika pro piloty z tvárné litiny
charakteristika číselná hodnota jednotka

minimální pevnost v tahu ≥ 450 N/mm²
mez kluzu 0,2 % ≥ 320 N/mm²

poměrné prodloužení při přetržení ≥ 10 %
pevnost v tlaku 700 N/mm²

modul pružnostil 164.000-176.000 N/mm²

Materiálová charakteristika pro trouby z tvárné litiny
charakteristika číselná hodnota jednotka

minimální pevnost v tahu ≥ 420 N/mm²

mez kluzu 0,2 % ≥ 300 N/mm²
poměrné prodloužení při přetržení ≥ 10 %

modul pružnosti 170000 N/mm²
koeficient tepelné roztažnosti 10*10-6 m/m*K

tepelná vodivost 0,42 W/cm*K
Brinellova tvrdost 230 HB
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Vápenec

Přísady
Každá z těchto přísad plní svou funkci:

+ Diabas jako struskotvorná přísada
+ Koks pro zvýšení podílu uhlíku a jako nositel 

energie
+ Vápenec jako struskotvorná přísada a pro 

odsíření
+ Karbid křemíku pro zvýšení podílu křemíku v 

železe

 

Pro naši společnost Tiroler Rohre GmbH je velmi důležité 
použití pouze nejkvalitnějších materiálů jako vstupních surovin.

Mimořádná šetrnost k životnímu prostředí a hospodárnost 
litinových trub je dosažena především užitím 100% recyk-
lovatelného materiálu jako vstupní suroviny, extrémně dlouhou 
provozní životností a možností opětovné recyklace materiálu.

Výroba

Jednotlivé výrobní 

kroky v detailu

Pro výrobu litiny musí být ve slévárně pod odborným dohledem a při 
zohlednění kvalitativních a ekonomických rámcových podmínek smíchá-
ny hlavní vstupní suroviny s přísadami (koks, vápenec, diabas, karbid 
křemíku).

100% recyklovatelný šrot jako surovina Koks

Diabas jako struskotvorná přísada Karbid křemíku pro zvýšení podílu křemíku 
v železe
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Kuplovna a indukční kanálková 
pec
Uvedené přísady se smíchají se šrotem a roztaví se, při teplotě 
cca 1520 °C je směs připravena k dalšímu zpracování.

 

Modifikace hořčíkem 
Fischerův konvertor
Pro docílení charakteristických vlastností tvárné litiny s kulič-
kovým grafitem je tavenina železa modifikována hořčíkem ve 
Fischerově konvertoru a následně testována na své chemické 
složení. Při tomto procesu se využívá vysoké odsiřovací 
schopnosti kovového hořčíku a důsledkem je vyloučení uhlíku 
(grafitu) v podobě kuliček, nikoliv v lamelární podobě. Tímto 
procesem vzniká tvárná litina.

Odstředivé lití
Celkem tři výrobní stroje pro odstředivé lití, které jsou plně 
vytížené v třísměnném provozu pro výrobu litinových trub 
a pilot, zajišťují naší společnosti Tiroler Rohre GmbH roční 
produkci 40 000 tun tvárné litiny. Trouby a piloty jsou vy-
ráběny procesní metodou De Lavaud. Pro vytvoření vnitřních 
kontur hrdla se dle dimenze a typu spoje potrubí vkládají do 
kokily (formy pro odstředivé lití) písková jádra.

Kuplovna a indukční kanálková pec

Fischerův konvertor

Stroj pro odstředivé lití
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Žíhací pec
Z důvodu rychlého chladnutí materiálu při výrobním procesu 
vzniká vedle kuličkového grafitu také křehká sloučenina uhlíku 
s železem, tzv. karbid železa. Pro uvolnění těchto karbidů jsou 
trouby a piloty dále tepelně zpracovány v žíhací peci. Zde 
dochází k nahřátí materiálu na teplotu 920-950 °C a následně 
ke zchlazení na teplotu 200-250 °C dle stanovené teplotní 
křivky. Tím vzniká feritická struktura, která je nezbytná pro 
dosažení potřebných vlastností materiálu.
Při kontrole žíhaných trub je nutno zkontrolovat dodržení  
jmenovitých hodnot materiálu, které jsou stanoveny podle 
ČSN EN 545 (vodovodní potrubí), ČSN EN 598 (kanalizační 
potrubí) a ETA-07/0167 (piloty).

Výrobní linka pro piloty
Po tepelné úpravě se nepozinkované piloty dostávají ke 
kontrole a zpracování. Automaticky je měřena tloušťka stěny 
a piloty jsou do posledního detailu překontrolovány. Před 
opuštěním kontrolního stanoviště jsou piloty řádně označeny 
a opatřeny informacemi o rozměrech a datu výroby, následně 
jsou pak piloty svázány do svazků.

Výrobní linka pro trubní systémy
Žárové zinkování
Po opouštění pece pro tepelné zpracování jsou všechny 
trouby opatřeny vrstvou zinku. Od roku 2019 je tato práce 
vykonávána speciálním, k tomuto účelu zkonstruovaným robo-
tem, který je zárukou stability procesu, a tím posouvá kvalitu 
výrobků na novou úroveň. Toto žárové pokovení zinkem se 
provádí za pomoci zinkového drátu prostřednictvím tavného 
elektrického oblouku a stříkáním stlačeného vzduchu. Zinkový 
povlak je součástí systému DUPLEX (zinkový povlak s krycí 
vrstvou) a působí jako aktivní protikorozní ochrana.

 w Po zinkování následuje důkladná kontrola trub. 
Je kontrolována těsnost jednotlivých trub za 
pomoci tlakové zkoušky.

 

Zpracování trub
Trouby se spojem VRS®-T jsou následně na hladkém konci 
opatřeny návarkem. V závislosti na pozdějším použití jsou 
trouby opatřeny vyložením z cementové malty dle ÖNORM 
B2562. Tato směs písku, cementu a vody je nanášená a kon-
trolována za pomoci moderního rotačního přístroje. Následuje 
důkladná kontrola kvality výchozí čerstvé malty a předepsané 
tloušťky malty v závislosti na dimenzích potrubí. Trouba je 
pak umístěna do vytvrzovací komory, kde dochází za řízené 
vzdušné vlhkosti a teploty k vytvrzení cementové malty.

Žíhací pec pro zlepšení vlastností materiálu

Neustála kontrola kvality v průběhu výroby

Žárové zinkování
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PUR-Longlife povrchová ochrana
Pozinkovaná trouba je vakuovou technologií potažena vrstvou 
PUR neobsahující rozpouštědla. Tato krycí vrstva slouží jako 
pasivní protikorozní ochrana. Dle zamýšleného užití trouby je v 
různých barevných provedeních.

PUR-TOP povrchová ochrana
U této povrchové ochrany je zesílená tloušťka vrstvy PUR a 
trouba je následně ovinuta krycí rázovou PE-páskou.

 

ZMU-Austria povrchová ochrana
Cementová malta je na troubu nanášena extruzí společně 
se síťovou bandáží, při tomto procesu dochází zároveň k 
zahlazení. Námi speciálně vyvinutý cement disponuje nejvyšší 
odolností vůči sulfátům, mimořádnou pevností a odolností 
vůči nárazům. Před nanášením cementové malty je celý vnější 
povrch trouby ošetřen zinkovým povlakem. Na hladký konec 
trouby a čelo hrdla se cementová malta nenanáší, tyto části 
jsou opatřenynaším osvědčeným povlakem z PUR.
 

Značení
Před opuštěním výrobní linky jsou všechny trouby označeny 
datem výroby, výrobním kódem, dimenzí, tlakovou třídou, 
typem spoje a výrobní normou a následně jsou svázány do 
svazků. Trouby určené pro transport pitné vody jsou s ohle-
dem na zamýšlené užití zavíčkovány.

 

Kontrola výrobků  
Tiroler Rohre GmbH
Průběžná kontrola kvality během celého výrobního procesu 
zajišťuje, že naše hotové výrobky odpovídají kvalitativním 
požadavkům.

 

Úprava trouby Značení na konci výroby

PUR ochranná vrstva

ZMU-Austria (obal z cementové malty)
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Naše tvarovky jsou vyráběny vybranými dodavateli tvárné litiny 
technologií gravitačního lití do pískových forem.  
Po absolvování důkladných zkoušek jsou tvarovky otryskány. 
Pro dosažení nejlepšího výsledku navrstvení epoxidového 
prášku musí být tvarovky nejdříve nahřáty, opatřeny povrcho-
vou úpravou technologií vířivého slinování dle ČSN EN 14901 
a následně zase zchlazeny.

Povrchová úprava tvarovek splňuje přísné předpisy GSK 
(Sdružení pro těžkou protikorozní ochranu) a minimální tloušť-
ka ochranné vrstvy dosahuje hodnoty 250 μm. Díky tomu mo-
hou být naše tvarovky dle ČSN EN 545 použity v zeminách  
s jakoukoliv úrovní agresivity.

Tvarovky
Výroba Povrchová ochrana za použití práškového epoxidu dle ČSN EN 14901 

a Sdružení pro těžkou protikorozní ochranu GSK.

Použití robota pro povrchovou úpravu výrobků v sídle společnosti ve městě Hall in Tirol

Kompletní program tvarovek
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Již 25 let disponujeme certifikátem systému managementu 
kvality dle ISO 9001. Produkty a výrobní procesy jsou nepře-
tržitě kontrolovány našimi zaměstnanci a několikrát ročně také 
akreditovanou zkušebnou.

V roce 2015 jsme nově zřídili a vybavili v současné době 
nejmodernější typovou zkušebnu, díky které mohou být trouby 
a piloty zkoušeny v souladu s normami. Mimo jiné můžeme 
provádět tlakové zkoušky až do 300 barů..
 

Enviromentální prohlášení 
o produktu (EPD)
V posledních letech získává téma zodpovědného přístupu k 
životnímu prostředí a energetický management na významu. 
Také pro nás je ekologie velmi důležitá, pracujeme proto na 
základech EN ISO 14 001. Kromě toho je společnost Tiroler  
Rohre GmbH jako první výrobce litinových trub a pilot  
certifikován dle EPD. Spotřeba energie je u nás nepřetržitě 
měřena a řízená nejmodernějším monitorovacím systémem.

Certifikáty
Vedle značky kvality ÖVGW/GRIS a schválení DVGW je pro 
naše produkty vystavena celá řada certifikací, jako FM Appro-
val (systém protipožární ochrany) nebo GSK (Sdružení pro 
těžkou protikorozní ochranu). Tyto certifikáty potvrzují vysokou 
kvalitu námi nabízených produktů a služeb.

 w Certifikáty si můžete vyžádat u zástupců naší 
společnosti Tiroler Rohre GmbH.

 

Specifikace výrobků
Technická specifikace trub a tvarovek je ke stažení v různých 
formátech (Word, PDF a GAEB) na webových stránkách  
www.trm.at.

Kvalita
Neustálá kontrola 
a průběžná inovace 

Hlavním cílem naší společnosti Tiroler Rohre GmbH je vyrábět 
produkty vysoké kvality ke spokojenosti všech našich zákazníků.

Demonstrace zatížení za pomoci nakladače Neustálý výzkum a vývoj vstupních surovin

Typové zkoušky
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