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• FAVEX, s.r.o. působí na trhu s hutním materiálem již od roku 1994, společnost má 
česko-belgické majitele, kteří přinášejí do jejího rozvoje stále nové impulzy a investice

• obchodní společnost FAVEX, s.r.o. se specializuje na prodej, opracování a distribuci 
hutního sortimentu: 

• trubky ocelové bezešvé
• trubky ocelové svařované
• profily ocelové uzavřené a otevřené
• tyčová ocel tažená za studena 
• tyčová ocel válcovaná za tepla
• nerezová ocel

• pro tyto účely byly v průmyslové zóně v Buchlovicích postupně od roku 2000 vybudovány 
moderní zateplené skladové haly, jejichž rozloha je 6 500 m2, přímo ze skladu nabízíme 
přes 1 000 aktivních položek hutního sortimentu vycházejícího z potřeb našich zákazníků 

• přesná evidence skladového materiálu je řízena informačním systémem s využitím čárových kódů

• v roce 2005 byl do provozu spuštěn na ploše 1 000 m2 vysoce kapacitní automatický 
zakladač pro 3 000 tun materiálu

• od roku 2004 nabízí FAVEX, s.r.o. taktéž služby v oblasti přesného dělení materiálu na 
vysoce výkonných dělících linkách s možností kartáčování včetně využití myčky, dále 
nabízíme přesné pálení trubek, jeklů a plechů na laserovém stroji ADIGE ADILAS 

• doprava materiálu a hotových výrobků v tuzemsku i do zahraničí je nedílnou součástí 
našich služeb 

• společnost FAVEX, s.r.o. je držitelem certifikátu jakosti
dle ISO 9001:2008 / EN ISO 9001:2008, vystaveného společností TÜV NORD Czech, s.r.o..



BEZEŠVÉ HLADKÉ – VÁLCOVANÉ ZA TEPLA

rozměrové normy
EN 10210-2; EN 10297-1; EN 10216-1 
DIN 2448; ČSN 425715 

jakostní normy
S235; St 37-2; 11353
S355; St 52-3; 11523 
kotlové P235GH; St 35.8; 12021 

P265GH; St 45.8; 12022

rozměry 
vnější průměr  21,3 – 610 mm
tloušťka stěny 2,3 – 60 mm 

použití
pro ocelové konstrukce, pro části strojů 
pro rozvodné tlakové systémy a energetiku
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rozměrové normy 
EN 10305-1; DIN 2391-1; ČSN 426711 
(ČSN 426712) 

jakostní normy 
E235; St 35; 11353
E355; St 52; 11523
kotlové  P235GH; St 35.8; 12021 

P265GH; St 45.8; 12022

rozměry 
vnější průměr 4 – 235 mm
tloušťka stěny 0,5 – 25 mm 

rozměrové normy 
EN 10305-1; DIN 2391-1; ČSN 426712 

jakostní normy 
E355; St 52.3;11523 

rozměry 
vnější průměr 40 – 110 mm 
tloušťka stěny 4 – 10 mm 

tolerance vnitřního povrchu H8, H9 

rozměrové normy
EN 10305-4; DIN 2391-1; ČSN 426712

jakostní normy 
E215; St 37.4; 11353
E235; St 44.4; 11353
E355; St 52.4; 11523

rozměry
vnější průměr 6 – 80 mm 
tloušťka stěny 1 – 12,5 mm 

provedení
trubky jsou dodávány 
s galvanicky pozinkovaným povrchem 

rozměrové normy 
ISO 8535-1; DIN 73000; ČSN 426718 

jakostní normy 
St 30Si
St 30Al 
12015 

rozměry 
v rozmezí 6 x 1,5 mm ÷ 8 x 2 mm 

trubky, u nichž jsou vyžadovány speciální požadavky na rozměry 
a normy, dodáváme na základě konkrétních zákaznických požadavků.

BEZEŠVÉ PŘESNÉ – TAŽENÉ ZA STUDENA

TRUBKY PRO VÝROBU HYDRAULICKÝCH A PNEUMATICKÝCH VÁLCŮ

HPL TRUBKY PRO HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ ROZVODY

VSTŘIKOVACÍ TRUBKY



PODÉLNĚ SVAŘOVANÉ HLADKÉ

rozměrové normy
EN 10219, DIN 2458, ČSN 425723 - svařované 
EN 10210, DIN 2458/DIN 1626, 
ČSN 425723 – redukované za tepla 
EN 10217-1, DIN 2458/DIN 1626,
ČSN 421047 - pro rozvod médií 
EN 10255, DIN 2440,ČSN 425710 - závitové 

jakostní normy
S235JRH, St 37-2, 11373 
S355JOH, S355J2H , St 52-3, 11523

rozměry
vnější průměr 17,2 mm – 355,6 mm
tloušťka stěny 1,5 mm – 10 mm 

provedení
žíhané, nežíhané, žárově pozinkované
s ořezaným vnitřním výronkem 
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PODÉLNĚ SVAŘOVANÉ KALIBROVANÉ

rozměrové normy
EN 10305-3, DIN 2394, ČSN 426713 

jakostní normy
E195, St 34-2, 11343
E235, St 37-2, 11373
E355, St 52-2, 11523 

rozměry
vnější průměr 3 mm – 300  mm
tloušťka stěny 0,5 mm – 3 mm

provedení
žíhané, nežíhané 
trubky z mořeného, studeného, pozinkovaného, 
pohliníkovaného pásu, s ořezaným vnitřním výronkem 

použití 
nábytkářský, radiátorový, automobilový průmysl 

TAŽENÉ ZA STUDENA PŘESNÉ 

rozměrové normy 
EN 10305-5, DIN 2395, 426714

jakostní normy 
E195, St 34-2, 11343
E235, St 37-2, 11373
E355, St 52-2, 11523 

rozměry
vnější průměr 3 mm – 120 mm
tloušťka stěny 0,5 mm – 8 mm 

provedení
žíhané, nežíhané 

trubky, u nichž jsou vyžadovány speciální požadavky na rozměry 
a normy, dodáváme na základě konkrétních zákaznických požadavků 



PODÉLNĚ SVAŘOVANÉ

rozměrové normy
čtvercové EN 10219, DIN 2395, ČSN 426935
obdélníkové EN 10219, DIN 2395, ČSN 426936

jakostní normy
S235JRH, St 37-2, 11373 
S355J2H, S355JOH , St 52-3, 11523

rozměry 
čtvercové 15 x 15 mm – 300 x 300 mm 
obdélníkové 20 x 15 mm – 300 x 200 mm 
tloušťka stěny 1,5 mm – 10 mm 

SVAŘOVANÉ KALIBROVANÉ 

rozměrové normy: 
EN 10305-5, DIN 2395, ČSN 426713 

jakostní normy: 
E195, St 34-2, 11343
E235, St 37-2, 11373
E355, St 52-2, 11523 

rozměry: 
čtvercové 8 x 8 mm – 70 x 70 mm 
obdélníkové 10 x 5 mm – 100 x 40 mm 
plochooválné 20 x 10 mm – 90 x 30 mm
tloušťka stěny 0,5 mm – 3 mm 

provedení 
žíhané, nežíhané 
trubky z mořeného, studeného, pozinkovaného
pásu, s ořezaným vnitřním výronkem 

použití: 
nábytkářský, radiátorový, automobilový průmysl 

SVAŘOVANÉ TAŽENÉ ZA STUDENA  

rozměrové normy 
EN 10305-5, DIN 2395 

jakostní normy 
E195, St 34-2, 11343
E235, St 37-2, 11373
E355, St 52-2, 11523  

rozměry
čtvercové 10 x 10 mm – 100 x 100 mm 
obdélníkové 15 x 12 mm – 145 x 60 mm 
tloušťka stěny 1,5 mm – 6 mm

provedení
žíhané, nežíhané 
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profily uzavřené u nichž jsou vyžadovány speciální požadavky na rozměry 
a normy, dodáváme na základě konkrétních zákaznických požadavků
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rozměrové normy
EN 10278, ČSN 426510 

jakostní normy 
S235JRC+C, 11373
S355J2C+C, 11523
C45, 12050
11SMn30, 11SMnPb30, 11109 

rozměry
kruhové - průměr 5 mm – 80 mm 
čtvercové, ploché, šestihran
tolerance vnějšího průměru h9, h11 

VÁLCOVANÉ ZA TEPLA KRUHOVÉ

rozměrové normy
EN 10060, ČSN 425551

jakostní normy
S235JR, 11353
S355JR, 11523

rozměry
průměr 12 – 110 mm



tyče, u nichž jsou vyžadovány speciální požadavky na rozměry a normy, 
dodáváme na základě konkrétních zákaznických požadavků
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VÁLCOVANÉ ZA TEPLA PLOCHÉ

rozměrové normy
EN 10058, ČSN 425548

jakostní normy
S235JR, 11353
S355JR, 11523

rozměry
25 x 5 mm – 130 x 60 mm

VÁLCOVANÉ ZA TEPLA PRŮŘEZU L, U

rozměrové normy
L   EN 10056, ČSN 425541
U  EN 10297, ČSN 425570

jakostní normy
S235JR, 11353
S355JR, 11523

rozměry
L 25 x 25 x 3 mm – 50 x 50 x 5 mm
L 30 x 20 x 4 mm – 200 x 100 x 14 mm
U 5 mm – 220 mm



n
e
re

zo
v
á
 o

ce
l

TRUBKY BEZEŠVÉ

rozměrová norma 
EN ISO 1127, EN 10216-5, 10297-2
povrch mořený 
válcované duté tyče 32/16 – 250/200 mm 
dle EN 10216-5

rozměry
průměr 6 – 377 mm 
síla stěny 0,5 – 15 mm

TRUBKY SVAŘOVANÉ (LASER, TIG nebo HF)

rozměrová norma 
EN ISO 1127, podle EN 10217-7, 10296-2
povrch mořený, kartáčovaný, broušený, leštěný 

rozměry
průměr 6 – 2500 mm 
síla stěny 0,3 – 60 mm

SVAŘOVANÉ TENKOSTĚNNÉ UZAVŘENÉ PROFILY 

čtvercové 10 x 10 mm – 200 x 200 mm 
obdélníkové 10 x 20 mm – 80 x 100 mm 
tloušťka stěny 1 – 6 mm 
dle DIN 2395, povrch mořený, kartáčovaný, broušený, leštěný

TYČOVÁ OCEL

• kruhová válcovaná dle EN 10060 a lesklá dle EN 10278 
• čtvercová a obdélníková válcovaná dle EN 10059,10058 a lesklá dle EN 10278
• šestihranná válcovaná dle EN 10061 a lesklá dle EN 10278
• plochá válcovaná a dělená z plechu 
• úhelníky válcované dle DIN 1028 
• zvláštní profily jako U-, T-profily, nerovnoramenné úhelníky aj. 

PLECHY,SVITKY

• plechy válcované za tepla dle EN 10029 od 3 mm – 150 mm 
• plechy válcované za studena dle EN 10259 od 0,3 – 6,0 mm 
• standardní formáty, svitky, přístřihy 
• povrch mořený, broušený, kartáčovaný, lesklý, vzorované plechy 
• výpalky z plechu dle výkresu zákazníka 



PŘÍSLUŠENSTVÍ 
• příruby 
• T-kusy 
• oblouky 
• víka, klenutá dna 
• závitové fitinky 

JAKOSTI
základní sortiment 1.4301, 1.4305, 1.4571, 1.4404, 1.4541 
feritické jakosti 1.4016, 1.4021, 1.4057 
speciální žáruvzdorné, žárupevné jakosti, DUPLEX (1.4462) 
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AUTOMATICKÉ DĚLÍCÍ LINKY ADIGE

tyto stroje jsou vhodné pro dělení trubek, uzavřených i otevřených profilů a plných 
materiálů za použití špičkových pilových kotoučů s povlakem (TIN, TICN, PVD) 
včetně kartáčování s možností praní 

rozsah děleného materiálu 

délka řezu 20 – 4500 mm s přesností +/–  0,2 mm 
plná tyč od průměru 10 do průměru 40 mm 
trubky od průměru 10 do průměru 102 mm
čtvercový profil od 10 x 10 do 80 x 80 mm 
obdélníkový profil od 15 x 10 do 100 x 80 mm 
kartáčování délka od 160 do  4500 mm
praní od průměru 15 do průměru  75 mm

délka od 160 do 1500 mm

dělení probíhá za chlazení vzduchem s olejovou mlhou; dělence jsou čištěny stlačeným
vzduchem (tzv. profukem), čímž nedochází k jejich znečištění ocelovými pilinami; 
silnostěnné materiály jsou při dělení chlazeny emulzní kapalinou 

PÁSOVÁ POLOAUTOMATICKÁ PILA BOMAR INDIVIDUAL 510.330 ANC 2500

dělení materiálů dle rozměrové specifikace v tabulce

průřez min. rozměr max. rozměr max. hmotnost kg/metr

20 mm 330 mm 1350 kg
20 x 20 mm 330 x 330 mm 1350 kg
20 x 15 mm 510 x 330 mm 1350 kg

délka řezu 20 – 6000 mm 
s přesností +/–  0,3 mm
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LASEROVÝ PÁLÍCÍ STROJ ADIGE ADILAS

laserový stroj umožňuje pálení trubek, dutých profilů, plných materiálů a plechů

průřez min. rozměr max. rozměr max. hmotnost max. délka
kg/metr tyče

16 mm 225 mm 30 kg 6000 mm
11 x 11 mm 160 x 160 mm 30 kg 6000 mm
15 x 10 mm 200 x 100 mm 30 kg 6000 mm
11 x 11 mm 15 x 15 mm 30 kg 6000 mm
15 x 10 mm 15 x 130 mm 30 kg 6000 mm

max. rozměr max. tloušťka materiálu

plech  3000 x 1500 mm ocel  15 mm
nerez  8 mm 
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proces skladování materiálu je řízen informačním systémem, který umožňuje získat 
okamžitou informaci o skladovaném materiálu; skladovaný materiál je opatřen identifikačními
štítky s čárovým kódem; čtečkou čárových kódů pak lze provádět veškeré skladové pohyby 
přímo na skladovém místě; pro uložení přesného materiálu slouží také velkokapacitní kazetový
zakladač, pomocí kterého lze materiál bezpečně ukládat do 835 kazet; což nám usnadňuje 
orientaci a přístup k velkému množství různých skladových položek; zákazníkům poskytujeme
službu přepravního dělení na pásové pile

BALENÍ 

nadělené kusy mohou být baleny dle požadavků zákazníka;
běžně používané způsoby balení:

• Europalety s rámy 
• Gitterboxy 
• Mars palety 
• Páskování materiálu 

DOPRAVA

naše společnost nabízí možnost dopravy materiálu přímo k zákazníkovi; využíváme sjednané
dopravce s nosností vozidel od 3,5 do 24t případně expresní sběrnou službu pro zboží
hmotnosti 1 – 1 000kg; distribuci zabezpečujeme po území celé České republiky 
a také v zahraničí
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společnost Favex, s. r. o. má od roku 2005 zavedený a certifikovaný systém jakosti, který
splňuje požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2008; certifikaci provedla významná certifikační
společnost TÜV NORD Czech, s.r.o. , systém jakosti je založen na procesním přístupu; vzhle-
dem k tomu, že dodáváme naše zboží i do automobilového průmyslu, snažíme se náš systém
co nejvíc přiblížit současným požadavkům tohoto odvětví
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FAVEX s.r.o.
Hradišťská 98, 687 08 Buchlovice
GPS 49°4’45.546’’N 17°21’9.107’’E
tel. +420 572 411 530
fax +420 572 557 731
email info@favex.cz
www.favex.cz

vydání 1/2012


