
Pozornost, kterou si vaše operace 
s trubkami a potrubím zaslouží.
VAŠE ODVĚTVÍ JE V SOUČASNOSTI NÁROČNĚJŠÍ 
NEŽ KDYKOLIV PŘEDTÍM. Musíte reagovat na různé 
výzvy, od nových rozvíjejících se trhů pro vysoce kvalitní 
potrubí a spoje, až po stále vyšší požadavky na zlepšenou 
kontrolu kvality, bezpečnost a lepší ochranu proti korozi. 
Proto potřebujete vysoce výkonné technologické kapaliny 
a nátěry, spolu s odbornými znalostmi dodavatele 
s globálními zkušenostmi na podporu vašeho obchodního 
úspěchu. Proto potřebujete produkty, které poskytnou 
více než jen vykonání práce.

Právě zde nastupuje společnost Quaker. Jsme cenným 
partnerem, který vaše operace vylepší tím, že zabezpečí 
odborné aplikační vědomosti a přizpůsobené služby 

podpory na místní úrovni. Společnost Quaker má 
technologickou řadu produků, které vám pomohou při 
celém procesu výroby trubek a potrubí – vše od odlévání, 
tváření a dokončování až po nátěry hotových výrobků.

Díky používání kompletního řady kapalin a laků 
s přidanou hodnotou v kombinaci s naším celosvětovým 
výzkumem, znalostmi a technickou odborností dosáhnete 
maximální návratnost přes zdraví a bezpečnost 
zaměstnanců, výkonnost zařízení a snížení nákladů ve 
svém závodě. To znamená ziskovost a úspěch vašeho 
podniku.

TRUBKY A POTRUBÍ
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STOJÍTE PŘED VÝZVOU, KTEROU NELZE VYŘEŠIT POMOCÍ SOUČASNÝCH ŘEŠENÍ? 
ŽÁDNÝ PROBLÉM.

Právě my vám můžeme pomoci v kterékoli části procesu. 
Dokážeme poskytovat služby pro celou výrobní linku a 
zabezpečovat plně kompatibilní chemické procesy k docílení 
optimální výkonnosti a kontroly. Dokážeme dokonce poskytovat 
přizpůsobená řešení pro aplikační zařízení na klíč.

Zapojte do práce pro vás toho správného partnera – 
v každém úspěšném kroku. Kontaktujte společnost 
Quaker ještě dnes a přeměňte svůj podnik zevnitř.

Ať již jde o odlévání, tváření, řezání závitů, povrchové 
úpravy nebo povlakování, společnost Quaker má 
integrovaná technologická řešení a vynikající služby k 
docílení optimalizace vašich operací a zvýšení ziskovosti.

HLAVNÍ VÝHODY VÝBĚRU SPOLEČNOSTI 
QUAKER PRO OPERACE S BEZEŠVÝMI A 
SVAŘOVANÝMI TRUBKAMI A POTRUBÍMI. 

»  Máme historii, produkty, odborníky a globální působnost 
potřebnou k identifikaci a řešení vašich specifických 
technických a obchodních výzev

»  Rozumíme procesům a aplikacím zvenku i zevnitř – a 
dokážeme poskytovat vylepšení řady produktů i aplikačních 
zařízení

»  Dokážeme integrovat celý váš proces – od odlévání, 
tváření a dokončování, až po nátěry – a maximalizovat vaši 
produktivitu a zároveň zajistit technologickou a chemickou 
kompatibilitu

»  Do popředí všech našich činností klademe soulad 
s předpisy v oblasti životního prostředí a zdraví a bezpečnost 
pracovníků

»  Na analýzu a zlepšování vašich procesů využíváme 
rozhodování na základě dat. Naše rozsáhlá globální 
databáze aplikací pro trubky a potrubí nám umožňuje 
zachytit a sdílet nejlepší postupy účinněji a efektivněji

NIKDO JINÝ VÁM NEDODÁ TAK HLUBOKÉ 
VĚDOMOSTI A ZDROJE.

Globální zaměření společnosti Quaker na odvětví trubek a 
potrubí znamená bezkonkurenční angažovanost a závazek v 
tomto tržním segmentu. Naše jedinečné portfolio produktů 
pro celý proces výroby a technologické know-how nás odlišuje 
od konkurence. Tyto vědomosti a technologie využíváme 
pomocí globálních zdrojů a poskytujeme přizpůsobená řešení 
na místní úrovni.

Na začátku výrobního procesu naše přední pozice v oblasti 
technologických kapalin a speciálních maziv pro ocelárny 
přináší synergii a výhody v aplikacích žáruvzdorných kapalin, 
speciálních vazelín a maziv k tváření za tepla a válcování při 
výrobě bezešvých potrubí. V procesech pro svařované trubky 
naše látky zabraňující korozi aplikované na vstupní svinutý 
materiál pomáhají optimalizovat následné operace tváření 
trubek.

V dalších procesech jsme lídři v oblasti inovativních kapalin 
při výkonnějších aplikacích řezání závitů potrubí a při nároč-
ných dokončovacích operacích. Na druhém konci výrobního 
procesu se naše povlaky – včetně ekologických nátěrů na 
bázi rozpouštědel, rychle schnoucích nátěrů na bázi vody 
s nízkým obsahem těkavých organických látek a UV laků – dají 
přizpůsobit tak, aby splňovaly rostoucí požadavky trhu.
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