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Tubes International ponúka profesionálne  riešenie 
v oblasti predaja priemyselných hadíc, spojok a 
hydrauliky pre všetky priemyselné odvetvia. Firma 

bola založená v roku 1993 a svoje produkty a služby 
ponúka vo vlastnej predajnej sieti.

Od začiatku svojej činnosti firma spolupracuje s 
renomovanými výrobcami z celého sveta, čo zaisťuje 
možnosť ponuky výrobkov spĺňajúcich  najvyššie 
požiadavky na technické riešenie, bezpečnosť práce a 
ochranu životného prostredia.

Fakty:
1993 Založenie firmy Tubes International v Poľsku.
1993 - 1998 Predaj produktov zákazníkom z centrály firmy.
1998 Prijatie novej stratégie firmy a vytvorenie vlastnej 
predajnej siete v Poľsku.
2001 Výstavba moderného sídla firmy vrátane skladového 
a výrobného zázemia

2002 Stratégia zahraničnej expanzie:
• 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 Kazachstan
• 2015 Tubes International Norge AS 

2003 Získanie certifikátu systému riadenia kvality
ISO 9001:2000 vydaného DNV.
2007 Vstup firmy do organizácie európskych priemyselných 
dodávateľov EDIS - www.edisnet.com
2007 Založenie pobočky  pre výrobu špeciálnych 
koncoviek.
2008 Získanie oprávnenia pre výrobu hadíc v súlade s
Tlakovou direktívou  97/23/WE.
2012 Otvorenie nového stredového skladu - logistika v 
Poznani.
2013 Otvorenie zastúpenia v Iraku.
2015 Otvorenie zastúpenia v Nemecku.
2015 Otvorenie internetového obchodu.
2016 Firma zamestnává viac ako 400 vysoko 
kvalifikovaných pracovníkov.
2017 Spustenie nového IT systému ERP.
2018 25. výročie Tubes International.
2019 Spustenie novej verzie internetového obchodu.
2020 Otvorenie novej spoločnosti s projekčným a 
realizačným profilom v oblasti priemyselnej infraštruktúry - 
Tubes Engineering.
2021 Otvorenie zastúpenia spoločnosti v Taliansku.
2022 Vstup do združenia NAHAD.

Takmer 30 rokov skúsenosti
s dodávkami hadíc a spojok pre priemysel 

o firme

www.tubes-international.sk
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Stratégie a ciele  

www.tubes-international.sk

Čo nás odlišuje?

Tubes International patrí medzi 
najdynamickejšie sa rozvíjajúce firmy 
v odbore priemyselných hadíc a 

spojok v Európe. Dlhoročné skúsenosti na 
priemyselnom trhu prinášajú veľkú dôveru našich 
zákazníkov, ktorí nám zverujú riešenia stále 
komplikovanejších a nebezpečnejších aplikácií.  
Skúsenosti a pracovné postupy sú stále 
kontrolované radom školiacich a vzdelávacích 
inštitúcií, čo je dokumentované radom rôznych 
certifikátov, osvedčení, oprávnení a štúdií, ktoré 
nám umožňujú ďalšie zdokonaľovanie funkčnosti 
firmy. Stratégia našej firmy je opretá o základné 
ciele Tubes International:

„S vedomím zodpovednosti spojenou s nami 
ponúkaným tovarom a službami, s ohľadom na 
nové požiadavky kladené priemyslom, deklaru-
jeme snahu o dosiahnutie plnej spokojnosti 
našich klientov s rozsahom ponúkaného sor-
timentu, kvality výrobkov a služieb a tiež pro-
fesionalitou obsluhy, pri dokonalej spolupráci  
všetkých pracovníkov firmy.”

Naša činnosť sa zameriava na štyri základné oblasti:

• Snaha o dosiahnutie pozície partnera 

preferovaného zákazníkom v oblasti dodávok 

priemyselných hadíc a spojok.
• Expanzia na trhu prostredníctvom rozvoja vlast-

nej predajnej siete.
• Ponuka technicky inovačních a bezpečných prie-

myselných riešení.
• Profesný rozvoj pracovníkov našej firmy.
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trh a kvalita

Trh a naši zákazníci

Vďaka širokému sortimentu a skúsenostiam našich  
pracovníkov sú priemyselné hadice a spojky, 
dodávané firmou Tubes International, používané v 

rade najrôznejších aplikácií mimoriadne komplikovaných 
projektov z oblasti priemyselných hadíc a spojok.

V súčasnosti Tubes International poskytuje svoje

služby následujúcim priemyselným odvetviam:
• chemický priemysel
• ťažobný priemysel
• plynárenský priemysel
• elektrotechnický priemysel
• automobilový priemysel
• stavebný priemysel
• metalurgický priemysel
• železnice
• námorný priemysel
• petrochemický priemysel
• energetický priemysel
• potravinársky priemysel
• farmaceutický priemysel
• letecký priemysel
    
Pre získánie podrobných informácií na tému referencií v 
danom priemyselnom obore alebo pre určitú aplikáciu nás 
prosím kontaktujte

Tubes International garantuje kvalitu dodávaných 
   produktov a služieb, čo je potvrdené najrôznejšími
      certifikátmi.
          Bezpečnosť a zhoda s požiadavkami zákazníka 
           môže byt na vyžiadanie potvrdená Atestom 
          kvality a zhody.

Najdôležitejšie certifikáty firmy:

• ISO 9001 vydaný cez DNV GL

• ISO 9001 vydaný cez TDT-CERT

• Certifikát o zhode (tlaková direktíva) vydaná cez 

UDT-CERT

• ISO 3834-2 vydaný cez TDT-CERT

• NATO - kód dodávatel'a 1767H

• WDT – oprávnenia

www.tubes-international.sk
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predaj

Rýchlospojky, spojky,
objímky, ventily
• rýchlospojky rôznych štandardov: CAMLOCK, 

TW, STORZ, NOR, GOST, SMS, API, Hammer 
Lug

• bezodkvapové rýchlospojky
• havarijné odtrhové spojky
• závitové a prírubové
• otočné spojky
• hygienické spojky

Priemyselné 
hadice a 
kompenzátory
• termoplastové hadice
• gumené hadice
• silikónové hadice
• kompozitné hadice
• kovové hadice
• teflónové hadice
• hadice Tygon®
• gumené kompenzátory
• kovové kompenzátory
• teflónové kompenzátory
• tkaninové kompenzátory

www.tubes-international.sk

• koncovky, spojky
• plniace pištole
• pištole na vodu
• priemyselné objímky a ventily



predaj
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Pneumatika
• pneumatické hadice
• spojky typu PUSH IN
• pneumatické rýchlospojky
• deliace ventily
• jednotky prípravy vzduchu typu FRL
• valce a iné pohony
• pištole pre vzduch

Hydraulika a 
vysoké
tlaky

• pryžové hadice
• termoplastové hadice
• hadice typu WATERBLAST, Spir Star®
• hadicové koncovky
• spojky DIN 2353, JIC, ORFS
• hydraulické trubky
• rýchlospojky, otočné spojky
• ventily, hydraulické čerpadlá
• meracie systémy
• manometre

www.tubes-international.sk



7

Stroje a zariadenia
• armovacie lisy hadíc
• zariadenia pre rezanie hadíc
• zariadenia pre orez hadíc
• zariadenia pre testovanie hadíc
• zariadenia pre značenie hadíc
• zariadenia pre čištenie hadíc a rúr
• stojany na hadice
• zariadenia pre ohýbanie a opracovanie 

hydraulických rúr

Ostatné produkty
• hadicové navíjacie bubny pre priemysel a 

potravinárstvo
• zabezpečenie a ochrana hadíc
• pryžové a kovové hadice
• technické tesnenia
• konzervačné prostriedky a priemyselná chémia

predaj

www.tubes-international.sk



8

služby

Výroba 
priemyselných
hadíc

Dodáváme kompletné priemyselné 
hadice vrátane koncoviek 
prispôsobených pracovným 

podmienkam, projektovanej alebo 
uskutočňovanej inštalácie zákazníka. 
Našou výhodou je ako kusová tak 
sériová výroba hadíc podľa presne 
špecifikovaných požiadaviek zákazníka.  
Hadice možno použiť pre vodu a vzduch, 
vodnú paru, potraviny, palivá, oleje a iné 
ropné látky, najrôznejšie chemikálie, plyny, 
sypké  látky atď.

Výroba hydraulických a 
vysokotlakových hadíc

D odáváme hydraulické hadice všetkých 
typov – od štandardných pryžových, cez 
termoplastové, teflónové až po špeciálne 

hadice pre ultra vysoké tlaky - do 3200 bar. 
Robíme kusovú i sériovú výrobu podľa špecifikácie 
zákazníka. Na prianie zákazníka robíme dodatočné 
operácie s hadicami napr. špeciálne značenie, testy, 
čistenie alebo individuálne balenie.

www.tubes-international.sk



9

služby

Výroba koncoviek
podľa špecifikácie
zákazníka

V yrábame koncovky pre priemyselné 
a hydraulické hadice, adaptéry, 
redukcie pre špecifické potreby 

zákazníka, so všetkými druhmi prípojok 
(metrické, palcové, prírubové atď.).  
Koncovky sú vyrábané z uhlíkovej ocele, 
kyselinovzdornej nereze, mosadze, 
polypropylénu a iných materiálov.

www.tubes-international.sk

Servis zariadení a
ostatné služby

Kompletné riešenia v 
rozsahu prekladkových 
zariadení

V ykonávame modernizáciu, opravu strojov a 
hydraulických zariadení s výmenou hadíc a 
hydraulických rúr. Vďaka mobilnej servisnej 

dielni je služba vykonávaná priamo na mieste klienta. 
Každá modernizácia a montáž našich strojov je 
postavená na starostlivosti, vrátane pravidelných 
kontrol technického stavu stroja.

Z aoberáme sa projekciou, produkciou a 
modernizáciou zariadení pre plnenie a stáčanie 
v súlade s platnou legislatívou a individuálnymi 

potrebami zákazníkov. V rozsahu našej ponuky sú aj 
konzultácie a poradenstvo v oblasti nových ako aj 
modernizovaných stáčacích zariadení..
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predaj

www.tubes-international.sk

Servis strojov a 
zariadení a ostatné 
služby

V ykonávame záručný i pozáručný 
servis predávaných strojov a 
zariadení. Disponujeme školeným 

personálom, originálnymi náhradnými 
dielmi a nástrojmi poskytujúcimi vysokú 
úroveň spoľahlivosti pre u nás zakúpené 
zariadenia.

Z doplnkových služieb ponúkame:

• 24h servis na vybraných predajných 

miestach,

• servis hadíc na mieste u klienta,

• školenie pracovníkov našich klientov v 

oblasti priemyselných hadíc a spojok,

• servis strojov a zariadení – hydraulika,

• 3D  ohýbanie rúr.

Predaj
produktov
a služieb v našej spoločnosti
Tubes International blízko Vas

P odľa prijatej stratégie činnosti firmy – byť čo najbližšie 
pri klientovi ponúkame a odporúčame Vám predaj 
produktov a služieb cez sieť našich pobočiek. Aktuálny 

zoznam pobočiek nájdete na našej internetovej stránke. V 
rámci predaja cez sieť pobočiek Vám ponúkame nasledujúce 
výhody:
• dostupnosť širokého sortimentu na mieste,
• rýchly servis v oblasti výroby hydraulických a priemyselných 

hadíc,
• 24h servis v pobočkách, ktoré vykonávajú taký servis 

(aktuálny zoznam nájdete na našej internetovej stránke),
• technické konzultácie a školenia. 

Pre stálych a strategických klientov dodatočne ponúkame atraktívne formy predaja a zliav, 
zabezpečenie skladových zásob a iné individuálne dohody.
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Najrýchlejší spôsob 
komunikácie s našou 
spoločnosťou
• Kontakt telefonický a mailový
Klientov, ktorí majú záujem prosíme o telefonický alebo 
mailový kontakt s centrálou spoločnosti, alebo s najbližšou 
pobočkou Tubes International. Aktuálne informácie nájdete 
na našej internetovej stránke.

• Internetová stránka
Odporúčame Vám kontaktné informácie prostredníctvom našej 
web stránky, na ktorej nájdete aktuálne informácie o spoločnosti, 
produktoch a službách.

• Internetový obchod
K dispozícii pre zákazníkov je internetový obchod, umožňujúci 
nákup našich produktov cez internet kedykoľvek. Možnosť 
vykonávať nákup v našom internetovom obchode umožňuje 
firemným obchodným partnerom ako aj individuálnym klientom 
bez toho, aby sa museli registrovať alebo prihlásiť.

• Katalóg
K dispozícii je katalóg v papierovej forme a tiež vo verzii na CD v 
piatich jazykoch: český, poľský, anglický a litovský. Na požiadanie 
ich dodávame bez dodatočných poplatkov.

• Brožúry a zložky
Výrobky, ktoré vyžadujú dodatočné technické informácie sú 
ďalej prezentované v podobe odborných informačných brožúr, 
dostupných na internetovej stránke

www.tubes-international.sk

jednoduché spojenie
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Tubes International, s.r.o.
ul. Kragujevská 12

Žilina 01001
mobil  +421 911 285 688

e-mail: zilina@tubes-international.com

kontakt a sieť predajní

WR-FT-02-SK-01


