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 Na slovenskom a českom trhu pôsobíme 9 rokov 

 Od roku 2017 pod značkou CEWELD SK s.r.o. 

 Sme výhradný dovozca prídavných zváracích materiálov značky CEWELD, ktoré na slovenský a český trh 
dovážame od Holandskej spoločnosti CERTILAS 

 Zabezpečujeme PORADENSTVO – kompletné vypracovanie postupov zvárania, cez dodanie prídavného 
materiálu až po testovanie zváracích spojov v laboratóriách materskej spoločnosti CERTILAS 

 Ponúkame prídavné zváracie materiály, ktoré pomáhajú našim partnerom docieliť správne mechanické 
vlastnosti, rýchlejší a ekonomickejší postup zvárania a celkové zníženie režijných nákladov 

 V našom Katalógu nájdete viac ako 500 rôznych druhov prídavných materiálov, pre všetky metódy a 
technológie zvárania 

 Naša činnosť a celkové pôsobenie je zamerané na strojárenské spoločnosti a preto naše materiály 
neposkytujeme obchodným firmám na ďalší predaj, ale výhradne spoločnostiam, ktoré ich používajú vo 
svojej výrobe 
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V čom sme výnimoční 

 Ponúkame prídavné materiály so schválením použitia 
do -60°C od spoločnosti Lloyds, DNV, TUV... 

 Naša webová stránka obsahuje unikátnu databázu 
produktov CEWELD 

 Podieľame sa na vývoji nových zváracích prídavných 
materiálov v spolupráci so spoločnosťou CERTILAS 

 Ovládame problematiku zvárania, pričom naši 
pracovníci sa neustále vzdelávajú a zdokonaľujú  
v tejto oblasti 

 V laboratóriách materskej spoločnosti CERTILAS 
vykonávame skúšky zvarových spojov potrebné 
k overeniu kvality pre Atest 3.1 

 

 

 Nielen v našich priestoroch, ale aj priamo u zákazníka 
vykonávame analýzu materiálov pomocou XRF analyzéra 

 Vykonávame meranie tvrdosti /HV, HB, HRc/ 
a nedeštruktívne kontroly kvality zvarových spojov 

 V našich laboratóriách zhotovujeme skúšobné zvary pre 
potreby našich zákazníkov, ktoré následne predvádzame 
priamo v ich dielenských podmienkach  

 Ponúkame najlepšie vákuové balenie našich produktov 
na trhu „Ultra Dry III“ 

 TIG - drôty ponúkame aj v dĺžke 500 mm 

 MIG - drôty ponúkame aj na malých 1 kg a 5 kg cievkach, 
ktoré sa vyznačujú vysokou kvalitou navinutia 
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Rozpoznateľné výrobky a balenie 
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CERTILAS - CEWELD 
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Sklad spoločnosti CERTILAS,  
ktorý presahuje 1 500 ton 
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Centrum pre zváranie a testovanie 

 Testovanie  
     zváracích  
     spojov 
     v laboratóriách 
     spoločnosti  
     CERTILAS 
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FPC certifikáty od spoločnosti TüV Rheinland 
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CEWELD webstránka 
www.ceweld.sk 
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Vyhľadávanie PRODUKTOV 

 Kategória 

 Názov produktu   

 AWS 

 EN 

 DIN 

 Zváraný materiál 
s DIN W. Nr. 
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Vyhľadávanie PRODUKTOV  

 Kategória = preddefinované 
možnosti 

 Názov – dur 6u, 12u,...ponuka 
možností po prvých znakoch 

 ASW: A513, A54, ... 

 EN: 14700, 2560, ... 

 DIN: 1913, 8555, ... 

 

 

DUR E 60 
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Online KATALÓG 

 Prídavných zváracích materiálov 
značky CEWELD 

 5 kategórií, 44 podkategórií = 
komplexný Katalóg 

 Viac ako 500 certifikovaných 
produktov značky CEWELD pre 
všetky metódy a technológie 
zvárania 

 

 

CEWELD webstránka 

www.ceweld.sk 



13 

PORADENSTVO  

 Séria blokov na vybrané témy 

 S cieľom predstaviť produktovú 
novinku, popísať problematiku z 
praxe alebo poradiť pri výbere 
vhodného materiálu 

 Poradenstvo v oblasti  

     prídavných zváracích materiálov 

CEWELD webstránka 
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Stránka CEWELD ponúka na stiahnutie 
 

14 

Materiálový list produktu DOC DOP Certifikáty produktov 

Značka 
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 Byť lepší ako nadnárodné spoločnosti 

 Zostať nezávislý 

 Byť viac konkurencieschopný 
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Našim cieľom je: 
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Vysoká náročnosť zákazníkov 
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Prečo s nami spolupracovať 

 Sme priamym zástupcom výrobcu a výhradným dovozcom prídavných zváracích materiálov 
značky CEWELD 

 Kvalitu našich výrobkov si vážime natoľko, že ich neposkytujeme obchodníkom, ale iba 
výrobným spoločnostiam 

 Partnerom ponúkame kompletné poradenstvo od vypracovania postupu zvárania, cez dodávku 
materiálu až po testovanie zhotovených spojov v laboratóriách spoločnosti CERTILAS 

 Uprednostňujeme individuálny prístup a počas návštev u partnerov si vzájomne odovzdávame 
svoje poznatky, snažíme sa prácu zjednodušovať a v konečnom dôsledku docieliť spokojnosť na 
obidvoch stranách 

 Pre našich partnerov archivujeme Atest 3.1 

 Riadime sa heslom: „Keď zváranie baví, používam CEWELD prídavné zváracie materiály“ 

 

 

 

17 

17 

www.ceweld.sk 



Tešíme sa na spoluprácu 

CEWELD SK, s.r.o. 
Pionierska 428/25 
080 05 Prešov 
Slovakia 
www.ceweld.sk 
predaj@ceweld.sk 
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