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Ruční zakázková dílna



Proč nás mají
zákazníci rádi?

Zákazníci jsou nám věrní díky
zodpovědnému přístupu
a spolehlivosti dodávek.
Proto jsme na trhu již 30 let.

Děkujeme za důvěru.

1 Rychlost výroby

2 Cena

3 Kvalita výroby

4 Materiálový sklad

5 Kusová i sériová výroba

6 Archivace dodaných výkresů
a vzorů

7 Kombinace technologií

8 Partnerství se zákazníky

9 Balení dle požadavku zákazníka

10 Spolehlivost

Ve firmě je zaveden systém
řízení jakosti s certifikací od
společnosti TÜV dle normy
ISO 9001.

KALINA včera a dnes

Historie naší rodinné firmy
KALINA industries s.r.o. sahá
až do roku 1990, kdy ve Zlíně začal
podnikat Jan Kalina. Dnes v jeho
díle pokračují dcera s manželem
a vnukem.

Díky dlouholetým zkušenostem,
tradici a zodpovědnému přístupu
dodáváme výrobky zákazníkům
do celé Evropy.

30 3O let zkušeností se
zakázkovou výrobou

↘ Vyrábíme těsnění pro historické automobily i motocykly.
Na fotografii je vidět stroj z období 2. světové války
renovovaný v restaurátorské dílně našeho zákazníka.

↖ Díly a těsnění pro veterány vyžadují velký
podíl pečlivé ruční práce.



Ruční zakázková
dílna
Pracoviště s vysokým podílem
ruční práce je naším firemním
klenotem - především kvůli
potřebné řemeslné a manuální
zručnosti, kterou obdivujeme.
Proto ji chceme zachovat
i následujícím generacím.

Na přání těsnění oplášťujeme
do měděných nebo ocelových
folií. Vyrábíme atypické tloušťky
a upravujeme i průměry válců
na těsnění.

Tradice pro budoucnost

Ruční zakázková dílna je také
vzpomínkou na naše začátky
v garáži před 30 lety.

Těší nás vzrůstající zájem lidí
o zachování tradic a všech
řemesel, která se v minulosti
podílela na výrobě automobilů.

Prvotřídní materiály
Victor Reinz

→ využíváme vysoce
kvalitní materiály
německého výrobce
Victor Reinz.

Výhody

→ díky stlačitelnosti
a odpružení schop-
nost utěsnit i proble-
matické spoje,

→ vhodné pro standard-
ní i náročné aplikace,

→ vhodné pro opravy
starších strojů.



Díly pro veterány
Výrobky z této dílny slouží
většinou k renovaci a opravě
historických automobilů,
motocyklů a jiné techniky.

Díly zhotovíme podle starého
vzoru, nákresu či jiné části
motoru ruční technologií, která
se používala již před 100 lety.

Využíváme rozsáhlého archivu
všech vyrobených dílů, které
jsme za 30 let vyrobili.

Pro oldtimery i youngtimery

Vyrabíme díly mimo jiné pro:

→ restaurátory,
→ sběratele historických

vozidel,
→ členy veteránistických

klubů,
→ autodílny.

Se zákazníky se pravidelně
setkáváme na výstavách
a veletrzích po celé Evropě.

→ Retro Classics Stuttgart,
→ Techno Classica Essen,
→ Legendy Praha.

↖ Meziválečný vůz Hispano-Suiza při renovaci
v dílně našeho dlouholetého zákazníka.



→ Lisovna kovů s nástrojárnou
→ Řezání vodním paprskem
→ Řezání laserem
→ Ohýbání a tvarování
→ Řezání na plotrech
→ Sekací dílna
→ Zakázková dílna

Průmyslová výroba
s rodinným přístupem.

Sídlo:

KALINA industries s.r.o.
U Tescomy 255, Zlín - Lužkovice

Tel: +420 577 006 830
Mobil: +420 733 314 224

info@kalina.cz
www.kalina.cz

Pobočka Tábor:

Kalina Tábor s.r.o.
Michalovicova 3019, Tábor

Tel: +420 381 282 778
Mobil: +420 603 847 210

obchod@kalinatabor.cz
www.kalinatabor.cz

Nabídka
technologií


