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POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Jezdce zdrhovadel, přívěsky na zdrhovadla

8 licích strojů, maximální vstřikovací objem 5,5 cm3

Tiskové stroje pro ofsetový a digitální tisk, termotiskárny pro 
tisk etiket 200 - 600 DPI, kartonážní a výsekové stroje

Formy 1 - 4 násobné

Tvarování úzkých plechových pásků, tloušťka 0,4 - 1 mm, 
šířka 6 - 15 mm, délka podání 10 - 200 mm

Prostorové tváření drátu o průměru 0,4 - 1,5 mm,
délka podání 10 - 200 mm

Výrobky pro automobilový průmysl 

Stroje: 50 lisů rozdělených dle tonáže: 5 - 60 tun
Tloušťka plechu:  0,25 - 1,5 mm

TISKÁRENSKÉ A KARTONÁŽNÍ CENTRUM, 
OFSETOVÝ A DIGITÁLNÍ TISK, KARTONÁŽ, VÝSEK 

 ŘÍZENÍ JAKOSTI

Všechny technologie jsou řízeny dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2016. 
Kvalita výrobků je garantována přísným dodržováním výrobních norem.

DOSTUPNÉ TECHNOLOGIE

1. LISOVÁNÍ
2. TVÁŘENÍ DRÁTU
3. TLAKOVÉ LITÍ ZINKOVÝCH SLITIN 
4. VSTŘIKOVÁNÍ PLASTU
5. KALENÍ A TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ OCELI
6. NÁSTROJÁRNA
7. POVRCHOVÉ ÚPRAVY
8. MONTÁŽE DROBNÝCH SOUČÁSTEK
9.

1. LISOVÁNÍ
Lisování z plechu pro hromadnou výrobu
Železné, mosazné, nerezové nebo hliníkové páskoviny
Maximální šířka plechu: 150 mm

Nástroje postupové, operační
Příklady výrobků:
• Nýty tažené, patentky
•
• Strojírenské součástky

2. TVÁŘENÍ DRÁTU
Objemové tváření drátu o průměru 1 - 5 mm

Příklady výrobků:
• Vlasové spony, věncové spony
• Speciální, kované, plné a poloduté nýty

3. TLAKOVÉ LITÍ ZINKOVÝCH SLITIN
Výroba výrobků ze zinkových slitin (95% Zn, Al, Cu)

Příklady výrobků:
•
• Plavková zapínání
• Drobné díly pro automobilový průmysl

4. VSTŘIKOVÁNÍ PLASTU
Výroba z termoplastických hmot technologií „vstřikování“
Použité materiály: PE, PP, PA, PVC, PS, ABS, POM, PBT, PC
Maximální vstřikovací objem 180 cm3

Maximální rozměr formy 500 x 500 x 720 mm
Příklady výrobků:
• Plastová zdrhovadla
• Plastové knoflíky a povlaky, krabičky
• Výrobky pro automobilový průmysl  

5. KALENÍ A TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ OCELI
Zušlechťování oceli (kalení) probíhá v průběžné peci s ohřevem
v ochranné atmosféře a polymerové lázni, popuštění probíhá
v průběžné peci nebo sádkově

 

Příklady použití kalení:
• Špendlíky
• IXA hřebíčky (připevňování předmětů do zdiva)
• Příchytky potahů, různé druhy pružin

6. NÁSTROJÁRNA
Zpracování kompletní výkresové dokumentace k vyráběným
nástrojům a formám
Výroba postupových nástrojů, vstřikovacích forem pro plast a
zinek dle přání zákazníka 
Zajištění údržby a generálních oprav nástrojů a forem
Výroba drobných strojů, komponentů a nýt. přípravků

7.
Galvanické povrchové úpravy pro hromadné pokovování
• Niklování - nikl, černý nikl 
• Kyanidové mosazení a mědění
• Zinkování - modré chromátování, pasivace 
• Staropovrchy - staroměď, staromosaz, nikl antik 
Lakování
• Asfaltový lak a vypalování
• Hromadné lakování epoxidovými laky
Lesklé opalování mosazi pro kovově čistý povrch
Odmašťování
Leštění
• Na zařízeních TURBOFIN
• Leštění v nerezových kuličkách a jiných přísadách
Omílání a odhrotování vibrační a rotační

8. MONTÁŽE DROBNÝCH SOUČÁSTEK
Montáže drobných dílů na automatizovaných a
poloautomatizovaných zařízeních 
Provádění finálních kontrolních operací a třídění drobných
předmětů

9. TISKÁRENSKÉ A KARTONÁŽNÍ CENTRUM

Příklady služeb:

 
+420 777 923 465
jana.pacltova@kin.eu

KONTAKTY:

Jana Pacltová
Vedoucí obchodního oddělení ČR
Tel.: +420 296 525 301

E-mail:

www.kin.eu

• Grafické práce
• Tisk letáků, katalogů, samolepek, etiket

Lakování, laminace, výsek, výsek otvorů (EURO a další)•
• Výroba krabic (šitých, skládaných, potahovaných)ných, potahovaných)
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DOSTUPNÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE
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Processing of complete drawing documentation for 
manufactured tools and molds

Steel heat treatment (hardening) performed in a continuous 
furnace with protective atmosphere heating and in a polymer 
bath; in a continuous furnace or in a batch mode

Hair grips, wreath grips

All the technologies are managed in compliance with the requirements 
of ČSN EN ISO 9001:2016. The quality of products is guaranteed by strict 
adherence to manufacturing standards.

Print and cardboard center, printing machines for offset and di-
gital printing, thermoprinters for label printing 200-600 DPI, 
cardboard and cut-out machinesForms: 1 - 4-fold molds

Forming of narrow metal strips, thickness 0.4 - 1 mm, 
width 6 - 15 mm, infeed length 10 - 200 mm

3D forming of wires with diameters ranging from 0.4 - 1.5 mm,
infeed length 10 - 200 mm

Automotive industry products

50 presses divided according to tonnage 5 - 60 tons
Metal sheet thickness 0.25 - 1.5 mm

PRINTING SERVICES

 QUALITY MANAGEMENT

AVAILABLE TECHNOLOGIES

1. PRESSWORKING
2. WIRE FORMING
3. PRESSURE CASTING OF ZINC ALLOYS 
4. INJECTION MOLDING OF PLASTICS
5. HARDENING AND HEAT TREATMENT OF STEEL
6. TOOL MAKING
7. SURFACE FINISHING
8. SMALL-SIZE COMPONENT ASSEMBLY
9.

1. PRESSWORKING
Metal sheet stamping for bulk production
Stamping of iron, brass, stainless steel and aluminum bands
Max. metal sheet width 150 mm

Tools follow-on, operating tools
Product examples:
• Drawn rivets, snap fasteners, haberdashery
•
• Engineering components

2. WIRE FORMING
Volume forming of wires with diameters ranging from 1 - 5 mm

Product examples:
•
• Forged, solid and semi-hollow rivets

3. PRESSURE CASTING OF ZINC ALLOYS
Manufacturing of zinc alloys (95% Zn, Al, Cu) products
8 casting machines Max. casting volume 5.5 cm3

Product examples:
• Sliders of zip fasteners, pendants, swim suits fastening
• Small components for the automotive industry

4. INJECTION MOLDING OF PLASTICS

Material used: PE, PP, PA, PVC, PS, ABS, POM, PBT, PC
Max. casting volume 180 cm3

Max. mold dimensions 500 x 500 x 720 mm
Product examples:
• Plastic zip fasteners, plastic buttons and covers
• Small plastic boxes
• Products for the automotive industry

5. HARDENING AND HEAT TREATMENT OF STEEL

Examples of hardening applications:
• Pins
• IXA nails (for fastening things to masonry)
• Upholster fasteners, various types of spring

6. TOOL MAKING

Manufacturing of follow-on tools, injection molds for plastic 
and zinc materials 
Maintenance and major overhauls of tools and molds
Manufacturing of machines, components and riveting fixtures

7. SURFACE FINISHING
Galvanic surface finishing for bulk plating
• Nickel plating: nickel, black nickel
• Cyanide brass and copper plating
• Zinc plating: blue chromate treatment, passivation
• Patinated, antique surfaces: antique copper, antique 

brass, antique-finish nickel
Varnishing
• Asphalt varnish and stoving
• Bulk varnishing with epoxy varnishes
Gloss brass dipping for bright metallic surface
Degreasing
Polishing
• With TURBOFIN devices
• Polishing with stainless steel beads and other additives
Tumbling and deburring in vibration and rotation devices

8. SMALL-SIZE COMPONENT ASSEMBLY
Assembly of small-size components using automated and semi-
automated devices
Final control operations and sorting of small-size products

9. PRINTING SERVICES

Example of services:

+420 777 790 554
milena.rascicova@kin.eu

CONTACTS:

Ing. Milena Raščičová
Head of sales department Export
Tel.: +420 296 525 312

E-mail:

www.kin.eu

• Graphic work
• Print of leaflets, catalogues, garment bags, stickers

Tags, varnishing, laminating, die cutting (EURO etc.)•
• Small size boxes (sewn, folded, coated)

Manufacturing of products of thermoplastic materials using
the injection technology

, die cutting (EURO etc.)
ed, coated)
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AVAILABLE MANUFACTURING TECHNOLOGIES


