
PROFILOVACÍ CENTRA

METAL TRADE COMAX, a.s.

PROFILE CENTRES / PROFILIERWERKE 



PARAMETRY VÝROBY
Production parameters / Produktionsparameter

ZPRACOVÁVÁNÝ MATERIÁL
Processed material / Verarbeitetes Material

max. rozvinutá šíře / max. extended width / max. gestreckte Breite

max. tloušťka / max. thickness / max. Stärke

max. pevnost / max. strength / max. Festigkeit

380 mm

3,0 mm

žárově pozinkované / hot dip galvanized / glühverzinkt

za studena válcované / cold rolled /  kaltgewalzt

za tepla válcované - mořené / hot rolled - pickled / warmgewalzt

500 MPa 

OCELOVÉ PLECHY o tloušťce 

STEEL SHEETS of thickness 

STAHLBLECHE, Stärke von 

Naše tři profilovací centra (Velvary, Litovel, Košice) se věnují výrobě výztužných profilů z pozinkovaných ocelových pásek o tl. 0,5-3,0 mm a ve svém 
výrobním programu mají přes 200 typů okenních, svařovaných, sádrokartonových a speciálních profilů. Profilovací centra vyrábějí i profily speciální - 
sádrokartonové profily se zvýšenou ochranou proti korozi, tzv. hydroprofily jsou vhodné do prostor déledobě vystavených vlhku jako jsou bazény, sauny, 
koupelny, průmyslové kuchyně, restaurace a další. Tyto profily vyrábíme v korozních odolnostech C3 a C5 a jejich dlouhodobými spokojenými odběrateli 
jsou renomované zahraniční společnosti. Novinkou ve výrobním portfoliu profilovacích center jsou profily pro sekční vrata (garážové profily) či vinohrad-
nické a zahradnické sloupky. K zabezpečení výroby slouží 17 moderních profilovacích linek a 1 linka svařovací. K dělení trubek na přesné délky je 
využívána pila ADIGE a pro výrobu speciálních profilů slouží nové děrovací centrum. Kvalita výrobního procesu je řízena systémem QMS a EMS. Prodejní 
balení se řídí přesnými délkami a počty kusů dle požadavků zákazníka a centra realizují maloobchodní i velkoobchodní prodej. 

There are three modern profile centres (one in Bohemia, one in Moravia and one in Slovakia) focusing on production of reinforcing thin-walled profiles 
made of Zinc-coated steel strips with a thickness of 0.5-3.0 mm and they have over 200 types of window, welded and wallboard profiles in their current 
production programmes. The profiling centres produce special profiles as well – wallboard profiles with enhanced corrosion resistance, columns for 
fencing construction of residential as well as industrial design, profiles for building vineyards, hop gardens, fruit groves, forest nurseries or horticulture 
and last but not least, pipes for fencing construction of highway roads. The production is realised with the help of 17 profiling lines and 1 welding line. 
The sales packing follows exact lengths and numbers of pieces according to customers‘ requirements and the centres provide both retail sale and whole-
sale.

Insgesamt drei moderne Profilierwerke (eines in Böhmen, eines in Mähren und eines in der Slowakei) widmen sich der Herstellung von dünnwandigen 
Verstärkungsprofilen aus verzinkten Stahlbändern in einer Stärke von 0,5-3,0 mm und haben in ihrem aktuellen Fertigungsprogramm über 200 Arten von 
Fenster-, Schweiß- und Trockenbauprofilen. Die Profilierwerke produzieren auch Sonderprofile – Trockenbauprofile mit erhöhter Korrosionsbeständig-
keit, die sich für die dauernd feuchten Räume eignen (Schwimmhallen, Saunen, Badezimmer, Industrieküchen, Restaurants u.a.), Zaunpfähle zum 
Einzäunen von Wohn- und Industriebauwerken, Profile für den Ausbau von Weinbergen, Hopfengärten, Obstgärten,Waldbaumschulen oder Gärtnerei-
en und nicht zuletzt Rohre für den Bau der Umzäunung von Autobahnen. Zur Sicherstellung der Produktion dienen 17 Profilierstraßen und 1 
Schweißstraße. Die Verkaufspackung richtet sich nach genauen Längen und Stückzahlen je nach Kundenwunsch und die Werke realisieren den Verkauf 
im Rahmen des Einzel- und Großhandels.

O nás
About us / Über uns

0,4 - 3 mm



OKENNÍ / WINDOW / FENSTERPROFILE

0,7 – 3 mm tloušťka / thickness / Stärke 
500 typů profilů / types of profiles / Typen von Profilen

SVAŘOVANÉ / WELDED / GESCHWEIßT

0,9 - 3 mm tloušťka / thickness / Stärke 
trubky, čtvercové a obdélníkové jekly / tubes, square and 
rectangular hollow bars / Rund-, Quadrat- und Rechteckrohre Profile

SÁDROKARTÓNOVÉ / WALLBOARD / 
TROCKENBAUPROFILE

0,5 - 2 mm tloušťka / thickness / Stärke 
11 základních typů / basic types / Grundtypen

PRO SEKČNÍ VRATA / DOOR / 
FÜR SEKTIONSGARAGENTORE

0,8 - 3 mm tloušťka / thickness  / Stärke 
kolejnice, oblouky, stojky, držáky, výztuhy / 
tracks, curves, vertical angles, beams, 
strengthening profiles / Schienen, Bogen, Bolzen, 
Halter, Aussteifungen

SPECIÁLNÍ / SPECIAL / SONDERPROFILE

0,4 - 3 mm tloušťka / thickness / Stärke 
profily pro nábytkářský průmysl, vinohradnické
sloupky / profiles for furniture industry, vineyard
posts / Profile für Möbelindustrie und Weinberge

KOŠICE

sádrokartonové profily, okenní profily, speciální profily 
(vinohradnické sloupky, profily pro nábytkářský průmysl), 
profily o tloušťkách 0,4 - 3 mm 

wallboard profiles, window profiles, special profiles (vineyard 
posts, profiles for furniture industry), profiles of thickness 0,4 
to 3 mm

Trockenbauprofile, Fensterprofile, Sonderprofile (Profile für 
Weinberge und Möbelindustrie), Profile in einer Stärke von 
0,4 – 3 mm

LITOVEL
okenní profily, svařované profily, trubky a jekly pro plotové 
systémy, profily pro sekční vrata, děrované profily, profily o 
tloušťkách 0,6 - 3 mm

window profiles, welded profiles, tubes and hollow bars for 
fence systems, profiles for sectional doors, perforated 
profiles, profiles of thickness 0,6 to 3 mm

Fensterprofile, geschweißte Profile, Rohre und Profile für 
Zaunsysteme und  Sektionsgaragentore, gelochte Profile, 
Profile in einer Stärke von 0,6 – 3 mm

Naše profily
Our proflles  / Unsere Profile

VELVARY
sádrokartónové profily (hladké a rigidizované), profily s 
povrchovou úpravou, profily o tloušťkách 0,5 - 0,6 mm 

wallboard profiles (flat and ridged), galvanised coated 
profiles, profiles of thickness 0,5 to 0,6 mm

Trockenbauprofile (glatte und rigidisierte), Profile mit 
Oberflächenbearbeitung, Profile in einer Stärke von 0,5 – 0,6 
mm 



Kontakty
Contacts / Kontakte Velvary

Kolín

Litovel

Košice

Velvary

METAL TRADE COMAX, a.s.
273 24, Velvary 420, Czech Republic
e-mail: profiles@mtcomax.cz

Litovel

KVARTA LITOVEL, a.s.
783 21, Víska 36, Litovel, Czech Republic
e-mail: info@kvarta-litovel.cz

Košice

MT COMAX Košice, s.r.o.
040 01 Košice, Bellova 3, Slovakia
email: kosice@mtcomax.cz

 www.mtcomax.cz
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Export našich produktů 
Export of our products / Export unserer Produkte


