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Tubes International nabízí profesionální řešení v 
oblasti prodeje průmyslových hadic a spojek a 
hydrauliky pro všechna průmyslová odvětví. Firma 

byla založena roku 1993 a své produkty a služby nabízí 
ve vlastní prodejní síti.

Od počátku své činnosti firma spolupracuje s 
renomovanými výrobci z celého světa, což zajišťuje 
možnost nabídky výrobků splňujících nejvyšší 
požadavky na technické řešení, bezpečnost práce a 
ochranu životního prostředí.

Fakta:
1993 Založení firmy Tubes International v Polsku.
1993 - 1998 Prodej produktů zákazníkům z centrály 
firmy.
1998 Přijetí nové strategie firmy a vytvoření vlastní 
prodejní sítě v Polsku.
2001 Výstavba moderního sídla firmy včetně skladového 
a výrobního zázemí.
2002 Strategie zahraniční expanze:

• 2002 Tubes International s.r.o. Česká republika
• 2005 TOW Tubes International Ukrajina
• 2007 Tubes International s.r.o. Slovensko
• 2007 UAB Tubes International Litva
• 2008 OOO Tubes International Rusko
• 2010 TOO Tubes International Kazachstán
• 2015 Tubes International Norge AS Norsko

2003 Získání certifikátu systému řízení jakosti
ISO 9001:2000 vydaného DNV.
2007 Vstup firmy do organizace evropských 
průmyslových dodavatelů EDIS - www.edisnet.com.
2007 Založení pobočky  pro výrobu speciálních 
koncovek.
2008 Získání oprávnění pro výrobu hadic v souladu s 
Tlakovou direktivou  97/23/WE.
2012 Otevření nového logistického centra v Polsku.
2013 Otevření zastoupení v Iráku.
2015 Otevření zastoupení v Německu.
2015 Otevření internetového obchodu.
2016 Firma zaměstnává více než 400 vysoce 
kvalifikovaných pracovníků.
2017 Zavedení nového firemního systému ERP
2018 25-let výročí založení firmy Tubes International.
2019 Spuštění nové verze e-shopu.
2020 Založení nové dceřiné firmy zabývající se projekcí a 
realizací průmyslové infrastruktury – Tubes Engineering.
2021 Otevření zastoupení firmy v Itálii.
2022 Připojení ke sdružení NAHAD

Více než 30 let zkušeností
s dodávkami hadic a spojek pro průmysl!

o firmě

www.tubes-international.com
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strategie a cíle

www.tubes-international.com

Co nás odlišuje ?

Tubes International patří mezi nejdynamičtěji 
se rozvíjející firmy v oboru průmyslových 
hadic a spojek v Evropě. Dlouholeté zkušenosti 

na průmyslovém trhu přinášejí velkou důvěru 
našich zákazníků, kteří nám svěřují řešení stále 
komplikovanějších a nebezpečnějších aplikací. 
Zkušenosti a pracovní postupy jsou stále kontrolovány 
řadou školících a vzdělávacích institucí, což je 
dokumentováno řadou různých certifikátů, osvědčení, 
oprávnění a studií, které nám umožňují další 
zdokonalování firmy. Strategie naší firmy je opřena o 
základní cíle Tubes International:

„S vědomím odpovědnosti, spojené s námi 
nabízeným zbožím a službami, s ohledem na nové 
požadavky kladené průmyslem, deklarujeme 
snahu o dosažení plné spokojenosti našich klientů 
s rozsahem nabízeného sortimentu, jakostí 
výrobků a služeb a také profesionalitou obsluhy, 
při dokonalé spolupráci všech pracovníků firmy.”

Naše činnost se zaměřuje na čtyři základní oblasti:

• snaha o dosažení pozice partnera preferovaného 
zákazníkem v oblasti dodávek průmyslových hadic 
a spojek,

• expanze na trhu prostřednictvím rozvoje vlastní 
prodejní sítě,

• nabídka technicky inovačních a bezpečných 
průmyslových řešení,

• profesní rozvoj pracovníků naší firmy.
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trh a jakost

Trh a naši zákazníci

Díky širokému sortimentu a zkušenostem našich 
pracovníků jsou průmyslové hadice a spojky, 
dodávané firmou Tubes International, používány v 

řadě nejrůznějších aplikací. Důvěra našich zákazníků k námi 
nabízenému zboží a službám nám umožňuje účastnit se 
mimořádně komplikovaných projektů z oblasti průmyslových 
hadic a spojek.

V současnosti Tubes International poskytuje své služby 

následujícím  průmyslovým odvětvím:
• chemický průmysl 
• petrochemický průmysl
• těžební  průmysl
• energetika 
• plynárenský průmysl
• loďařský průmysl
• potravinářský průmysl
• farmaceutický průmysl 
• automobilový průmysl 
• stavební průmysl 
• kolejová doprava
• letecká doprava
• elektrotechnický průmysl
• metalurgický průmysl
    
Pro získání podrobných informací na téma referencí v daném 
průmyslovém oboru nebo pro určitou aplikaci nás prosím 
kontaktujte.

Tubes International garantuje kvalitu dodávaných 
produktů a služeb, což je potvrzeno nejrůznějšími 
certifikáty.
Bezpečnost našich výrobků a shoda s požadavky zákazníka 
může být na vyžádání potvrzena Atestem jakosti a shody.

Nejdůležitější certifikáty firmy:

• ISO 9001: vystavený DNV

• Certifikát shody CE (tlaková direktiva) vystavený 

UDT-CERT

• ISO 3834-2 vystavený TDT-CERT      

www.tubes-international.com
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prodej

Rychlospojky, spojky,
objímky, ventily
• rychlospojky různých standardů:  CAMLOCK, TW, 

STORZ, NOR, GOST, SMS, API, Hammer Lug)
• bezodkapové rychlospojky
• havarijní odtrhové spojky 
• závitové a přírubové spojky
• otočné spojky
• hygienické spojky 
• koncovky
• plnící pistole 
• průmyslové objímky a ventily

Průmyslové hadice 
a kompenzátory
• termoplastové hadice
• pryžové hadice
• silikonové hadice 
• teflonové hadice
• kompozitní hadice 
• kovové hadice 
• hadice Tygon

• pryžové kompenzátory
• kovové kompenzátory
• teflonové kompenzátory
• tkaninové kompenzátory

www.tubes-international.com



prodej
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Pneumatika
• pneumatické hadice 
• spojky typu PUSH IN
• pneumatické rychlospojky 
• dělící ventily 
• jednotky přípravy vzduchu FRL
• válce a jiné pohony 
• pistole pro vzduch

Hydraulika a 
vysoké tlaky
• pryžové hadice 
• termoplastové hadice 
• hadice typu WATERBLAST (až 1 400 bar)
• hadice pro ultra vysoké tlaky typu 

SPIRSTAR (až 3 200 bar)
• hadicové koncovky a objímky
• spojky DIN 2353, JIC, ORFS
• hydraulické trubky
• rychlospojky, otočné spojky
• ventily, hydraulická čerpadla
• měřící systémy
• manometry      
• hydraulické válce

www.tubes-international.com



7

Stroje a zařízení
• armovací lisy hadic 
• zařízení pro řezání hadic
• zařízení pro ořez hadic 
• zařízení  pro testování hadic
• zařízení pro značení hadic 
• zařízení pro čištění hadic a trubek
• stojany na hadice 
• zařízení  pro ohýbání a opracování hydraulických trubek 

Ostatní produkty
• hadicové navíjecí bubny pro průmysl a potravinářství
• zabezpečení a ochrany hadic 
• pryžová a kovová těsnění 
• technická těsnění 
• konzervační prostředky a průmyslová chemie

prodej

www.tubes-international.com
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služby

Výroba průmyslových 
hadic

Dodáváme kompletní průmyslové 
hadice včetně koncovek uzpůsobených 
pracovním podmínkám, projektované 

nebo stávající instalace zákazníka. Kompletujeme 
průmyslové hadice o vnitřním průmyslu do 
8" (technologií vnějšího lisování objímek).  
Naší výhodou je jak kusová tak sériová výroba hadic 
dle přesně specifikovaných požadavků zákazníka. 
Hadice lze použít pro vodu a vzduch, vodní 
páru, potraviny, paliva, oleje a jiné ropné látky,  
nejrůznější chemikálie, plyny, sypké látky atd.

Výroba hydraulických  
a vysokotlakých hadic 

Dodáváme hydraulické hadice všech typů – od 
standardních pryžových, přes termoplastové, 
teflonové až po speciální hadice pro ultra 

vysoké tlaky - do 3200 bar. Provádíme kusovou i 
sériovou výrobu dle specifikace zákazníka. Na přání 
zákazníka provádíme dodatečné operace s hadicemi 
např. speciální značení, testy, čištění nebo individuální 
balení.

www.tubes-international.com
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služby

Výroba koncovek 
dle specifikace 
zákazníka

Vyrábíme koncovky pro průmyslové 
a hydraulické hadice, adaptéry, 
redukce dle specifických potřeb 

zákazníka, se všemi druhy přípojek 
(metrické, palcové, přírubové atd.). 
Koncovky jsou vyráběny z uhlíkové 
oceli, kyselinovzdorné nerezi, mosazi, 
polypropylenu a jiných materiálů.

www.tubes-international.com

Servis hydraulických strojů 
a zařízení

Komplexní řešení 
v oblasti stáčecích 
zařízení

Provádíme modernizace a opravy hydraulických 
strojů a zařízení včetně výměny hydraulických 
hadic a trubek. Pro každý námi modernizovaný 

nebo opravený stroj je následně zajištěna servisní péče, 
spočívající v pravidelných kontrolách technického stavu 
stroje.

Zabýváme se také projektováním, výrobou a 
modernizací plnících a stáčecích zařízení v 
souladu s platnou legislativou a se zohledněním 

individuálních potřeb zákazníka. Nabízíme také 
konzultace a poradenství pro nová stejně tak jako stávající 
stáčecí zařízení.
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prodej

www.tubes-international.com

Servis zařízení a
ostatní služby

Provádíme záruční a pozáruční servis 
námi prodávaných strojů a zařízení. 
Disponujeme proškoleným 

personálem,  originálními náhradními díly a 
odpovídajícím nářadím, zajišťujeme vysokou 
spolehlivost námi dodávaných zařízení.

Z dalších služeb nabízíme:

• servis 24/7 ve všech prodejních 

místech,

• servis průmyslových hadic na místě u 

zákazníka,

• zaškolení našich zákazníků z oblasti 

průmyslových hadic a spojek,

• servis hydraulických strojů a zařízení

• 3D ohýbání trubek.

Prodej produktů a služeb naší 
firmy 
Tubes International blízko Vás

V souladu s přijatou strategií firmy – být co nejblíže zákazníka, 
Vám nabízíme a doporučujeme prodej produktů a 
služeb prostřednictvím našich poboček. Aktuální 

seznam poboček naleznete na našich internetových stránkách. 
V rámci prodeje prostřednictvím sítě poboček Vám nabízíme 
následující výhody:
• dostupnost širokého sortimentu na místě,
• rychlý servis výroby průmyslových a hydraulických hadic,
• servis 24h v rámci poboček,
• aktuální seznam poboček je uveden na našich internetových 

stránkách,
• technické konzultace a školení.. 

Pro stálé a strategické zákazníky  nabízíme navíc atraktivní formy prodeje a rabatů, zajištění skladových 
stavů v rámci firmy a jiné individuální výhody.
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Nejrychlejší a spolehlivý 
způsob komunikace s naší 
firmou
• Telefonický a mailový kontakt 
Prosíme zákazníky o telefonický nebo mailový kontakt s Centrálou 

nebo nejbližší pobočkou firmy Tubes International.

Aktuální informace o kontaktech naleznete na našich internetových 

stránkách.

• Internetové stránky 
Doporučujeme Vám kontakt prostřednictvím našich internetových 

stránek, na kterých se nacházejí nejaktuálnější informace o firmě, 

produktech a službách.

• Katalog 
K dispozici je Vám také elektronický katalog na CD v pěti jazykových 

verzích: české, polské, anglické a litevské. Ke stažení na našich 

internetových stránkách nebo jej na přání zasíláme zdarma.

• Letáky a brožury
Produkty vyžadující dodatečné technické informace jsou 

dále prezentovány ve formě speciálních informačních brožur 

dostupných na internetových stránkách.

www.tubes-international.com

komunikace



www.tubes-international.com

kontakty a prodejní síť

WR-FT-02-CZ v02

Tubes Praha
Pod Belárií 784/2 
143 00 Praha - Modřany

tel.: +420 220 951 178

e-mail: praha@tubes-international.com

Tubes Brno
Řípská 1153/20a
627 00 Brno - Slatina

tel.:  +420 538 728 680

e-mail: brno@tubes-international.com

Tubes Hradec Králové
Pražská třída 691
500 04 Hradec Králové

tel.: +420 491 617 598

e-mail: hradec@tubes-international.com

CENTRÁLA
Tubes International s.r.o.

Bohumínská 172/151
712 00 Ostrava - Muglinov

 Tel. +420 596 133 329 

 

e-mail: ostrava@tubes-international.com
www.tubes-international.com

POBOČKY


