


Co nabízíme

Naše společnost je zaměřena na rework, sortační práce a kontrolní činnosti v
automobilovém průmyslu . Firma je certifikována dle ISO 9001.

 rychlou reakci  a vysokou flexibilitu

 odbornost a kvalifikaci našeho personálu, vč.  vysoké míry jeho 
motivace

 spolehlivost

 cenovou dostupnost 

O NÁS



Máme k dispozici

 sortační práce, vizuální kontroly, přebírání, měření, opravy, kontrolu
funkčnosti, dokončovací práce, vícepráce

 rework a úpravu dílů

 proškolený tým (operátory, inspektory kvality, supervisory) s vlastní
pracovní dokumentací dle zákazníkem stanovených požadavků

 vlastní prostory nebo možnost umístění našich pracovníků
k montážním-kontrolním linkám přímo na pracovišti klienta

 vybavení pracovními nástroji a ochrannými pomůckami,
vč. strojního zařízení, pokud je k operaci potřeba

Provádíme



 Služby v oblasti managementu jakosti

Třídící a sortační práce v prostorách klienta, ve vlastních prostorách,
u zákazníka klienta nebo u dodavatele. V rámci těchto služeb máme
k dispozici kvalifikované pracovníky s jazykovými znalostmi a se
zkušenostmi z oblasti managementu jakosti. Disponujeme pracovníky
těchto profesí:

 Inspektor kvality 

 Resident 

 Supervizor 

 Metrolog 

 Interní konzultant ISO 

Naše služby



 Opravy a rework

V rámci těchto služeb zajistíme celou řadu činností dle požadavků
zákazníka, např.

 srážení hran, odjehlování, odhrotování

 zaškrabávání, leštění, opilování

 odřezávání, rovnání, tvarování

Naše služby



 Montážní a demontážní práce

Montážní a demontážní práce zajišťujeme po dohodě se zákazníky, buď v
prostorách zákazníka, nebo v našich výrobních prostorách. Nabízíme
následující možnosti spolupráce:

 zajištění předvýrobních operací 

 zajištění zabalení 

 montáž/demontáž 

Naše služby



Disponujeme kompletním vybavením potřebným pro zajištění nabízených
služeb, jako je:

 Ruční nářadí

 pilníky, škrabáky, ocelové kartáče, universální odjehlovací nástroje,
smirkové papíry, brusné houby

 Optická technika

 v případě zajišťování optické kontroly povrchů používají naši

pracovníci lupy klasické nebo s osvětlením, lampy, příp. další

techniku dle potřeby

Vybavení pro práci



 Měřidla

 používáme kalibrovaná měřidla pro běžná měření délek a úhlů, jako
např. momentové klíče, digitální posuvky, válečkové kalibry,
mikrometry, úhloměry, úhelníky, příměrná pravítka atd.

Vybavení pro práci

 Ochranné pracovní pomůcky

 plně zodpovídáme za bezpečnost práce našich lidí, kteří jsou
kompletně vybaveni ochrannými pracovními pomůckami, v souladu
se zákonnými předpisy a požadavky zákazníků dle druhu prováděné
práce



Vybavení pro práci

 Strojní vybavení 

 pro naši práci jsme strojně vybaveni bruskami (elektrickými,
vzduchovými), horkovzdušnými pistolemi, akumulátorovými
šroubováky a vrtačkami, pásovými a úhlovými bruskami, ručními
vrtačkami, pískovacími stroji atd.



Vybavení pro práci

 Pískování

 Provádíme pískování platových i kovových součástek. Vnitřní rozměr
boxu je 1200mm x 450mm. Rozměr součástek je od 30mm až do
500mm. Čištění pískovaných dílů samozřejmostí.



 Výkon požadované činnosti ve vlastních pracovních a výrobních
prostorách

 požadované činnosti jsme schopni zajistit jak v místě určení, tak ve
vlastních prostorách

 Dopravu a vozový park

 přepravu materiálu, který souvisí s kontrolní a třídící činností jsme
schopni zajistit vlastním vozovým parkem

Další služby - nabízíme



 Protože máme zkušenosti

 S prací v třísměnném i nepřetržitém provozu

 S opracováváním kovů a plastů

 S prací s pohledovými díly náchylnými na jakékoliv vnější poškození

 S vysokou mírou flexibility z hlediska počtu i kvality našeho
personálu a místa pracoviště dle požadavků zákazníka

 S komunikací se zákazníkem v cizím jazyce

 Se správou výstupních dat dle požadavků zákazníka

Proč pracovat s námi?



Partneři



Jsme certifikováni ČSN EN ISO 
9001:2009 mezinárodní 
společností 3EC International.

Naše certifikace



SORTING PRO s.r.o.

Doubská 339/14 

Liberec 6

IČO: 24252719 

DIČ: CZ24252719

Kontakty

Jednatel společnosti

Viktor Kalina

Tel: 733 300 100

Manažer výroby 

Vladislava Jonová

Tel: 601 365 291 

info@sortingpro.com www.sortingpro.com

http://www.sortingpro.com/


Děkujeme za pozornost


