
 

Nabídka pro absolventy. 

Dobrý den, dovoluji si Vás oslovit jménem společnosti PAMET, spol. s r.o. se sídlem 

v Suchdole nad Odrou. Jsme výrobní firma, lisovna kovů se zaměřením na dodávky do 

automobilového průmyslu. V současné době hledáme pracovníky – kontrolory na měrové 

středisko.  

Chtěla jsem Vás touto cestou požádat o informaci, zda by u vás v maturitním ročníku nebyly 

zájemci o tuto práci u nás. 

V případě dotazů jsem k dispozici. 

 S pozdravem / Best Regards / Mit freundlichen Grüßen 

Ing. Lenka Švestková 
Quality Manager 

Tel: +420 702 209 653 

Email: svestkova@pamet.cz 

PAMET, spol. s r.o. 
Komenského 231 

742 01 Suchdol nad Odrou 

tel:%2B420%20702%20209%20653
mailto:svestkova@pamet.cz


• Prezentace P 



PAMET, spol. s r.o. je soukromá firma s dlouholetou tradicí v 

lisování kovových dílů, která vznikla v roce 1992. 



Za 22 let existence se podařilo vybudovat prosperující společnost, jejímž 

cílem je realizace zakázek ve vysoké kvalitě, požadovaných termínech a 

konkurenceschopných cenách. 

      

Společnost PAMET využívá vlastní výrobní haly a zařízení na celkové 

ploše 4500 m2. V současné době má více než 130 zaměstnanců. 

Výrobní program je 
orientován především na 
lisování dílců z tenkých 
plechů a svitků, jejich 
sváření  a montáž. 
 
Mezi stálé zákazníky 
společnosti patří firmy z 
nejrůznějších 
průmyslových odvětví.  
Převážně z 
automobilového, 
elektrotechnického a 
nábytkářského průmyslu. 

  Klikový lis PE 400 



Výrobní program 

Lisování kovových dílů 
 

• Hlavní aktivitou firmy   PAMET, spol. s r. o. je lisování kovových dílů. Tato 
základní  výrobní technologie má již více než dvacetiletou tradici, kterou 
založil  majitel  společnosti  a  dále  ji   úspěšně  rozvíjí. 

  

• Lisování  velmi  náročných dílců z tenkých plechů a   svitků  tvoří  cca 80%  
z  obratu   společnosti  a  je  základní   součástí   výrobního   programu,   na    
který   navazují  další doplňkové  operace a výrobní postupy  (svařování, 
zámečnické a  montážní práce,   odmašťování  a   dodávka   kooperací   
např.   zinkování, práškování a lakování). 

 

• Vysoká   kvalita   nakupovaných   nástrojů  zajišťuje   schopnost  zpracování  
i velice náročných dílců a neměnnou jakost i při velkých sériových výrobách. 
K  tomu  přispívá svou  údržbou  a  pravidelnými   opravami   kvalitní   tým 
nástrojařů a seřizovačů.   

 



Strojní vybavení 

Lisy: 

• klikové lisy LDC 250, LDC 160, LKT 250, PE 100 a nový PE 400 

• výstředníkové lisy LEXN 100, LEU 100, LEN 63 

• z toho 9 lisů slouží jako nástřihové linky (podavač, rovnačka, odvíječ) 

• svařovací lis WBLP 40 
 

Odmašťování: 

• technologie odmašťování na bázi vody (ROLL, WIR) i perchrorethylénu 
(HÖCKH), temperační pec 
 

Vibrační odhrotování: 

• vibrační odhrotování RÖSLER 

 

Omílací stroj Rösler 



Nový klikový lis PE 100 Nový klikový lis PE 400 



Odmašťovací zařízení 
ROLL 

Höckh 

WIR 



Ukázka lisovaných produktů 



Clony žárovek, tepelné štíty, držáky žárovek atd. 



Kovové díly pro klimatizace a chladící systémy 



Kovové díly pro elektro-technický průmysl 



 

Zámečnická výroba 

 Tvoří  cca. 15 %  výrobního  programu. Je 

to především výroba nábytkového kování – 

rozkládací a zdvihové mechanismy pro 

konferenční  a jídelní stoly,  výškově  

nastavitelné  školní  lavice;  upínací  

technika pro automobilový   průmysl, dále  

pak nejrůznější  nosné  celky  a  úchyty  

pro stavební průmysl.  

Strojní vybavení : 

- Ohraňovací lis SAFAN 60t (max. délka 2000 mm) 

- Poloautomatická pásovápila (max.180x180x6000)  

- Nýtovací stroj 

- frezka, soustruh, sloupové a stojanové vrtačky, 

svářecí automaty s ochrannou atmosférou  

   



 

Dodávky kooperací 
 PAMET, spol. s r.o. je schopna dodat zákazníkovi kompletní výrobek 

včetně  povrchové úpravy. Pro tyto účely má své vlastní dodavatele, kteří 

prošli výběrovým řízením a splňují náročné požadavky na kvalitu a 

včasnost dodávek. 

Povrchové úpravy vyráběných dílů podle 

požadavků zákazníka: 

• Galvanické zinkování, (Fe/Zn, Fe/ZnNi) 

• Lakování 

• práškování (Komaxit) 

• Kataforéza 

• Cínování 

• Flux 

• a další  



 

Nástroje 
 

PAMET, spol. s r.o. hospodaří a nástroji, které jsou:  

  

 majetkem PAMET, spol. s r.o.  

 majetkem zákazníka   

   

 Blokové  

 Postupové - jednořadé 

  - násobné 

Nástrojárny se kterými spolupracujeme: 

•  SVAR TECHNIK 

•  OEZ 

•  RENAR 

•  Tool Tech CZ  

•  Formprojekt 

•  NERIA 



Hlavní dodavatelé 

zpracovávaných materiálů  
Ocel  

Nerez 
tloušťka 0,25  – 5 mm 

  ThyssenKrupp  

  Arcelor Mittal   

  Montan Ocel 

  Voestalpine   

  1.CSC 

  COGNOR Stahlhandel Czech Republic 

Hliník 
tloušťka 0,5 – 3 mm 

  Alfun, Aleris 

  ALANOD 

  AL INVEST   

  Constellium (Alcan) 

Pozinkovaná ocel 
tloušťka 0,5 – 1,5 mm 

Alusi ocel  
tloušťka 0,5 mm 

  Comfero 

  ThyssenKrupp 

  Hühoco 

Bronz 
tloušťka 0,3 – 2 mm 

  Wieland – Buntmetall 

  LIJA 

  Sundwiger Messingwerk 



 

Zákazníci 
  AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL: 

• HELLA  

• HALLA VISTEON  

• AUTOMOTIVE LIGHTING   

• MAHLE BEHR          

• KOH-I-NOOR RONAS 

• VARROC    

• Altia Group 

• Autotube AB 

• Valeo Compressor Europe 

• EPCE 

• Senior Flexonics 

• Continental Automotive Czech Republic s.r.o. 

• Carclo Technical Plastics-Brno, s.r.o. 

 



 NÁBYTKÁŘSKÝ PRŮMYSL: 

• ASSMANN BÜROMÖBEL GmbH & Co. 

• Sulzdorfer Möbelwerke GmbH 

• Alfons Venjakob GmbH & Co.KG 

• Vierhaus - ilse GmbH & Co. KG 

• HBZ-MEBLE Sp. z o.o. 

• MEBLE - OKMED DEMKO Sp. J 

• PPH HALEX HENRYK TATKOWSKI ZPCHR 

 

 OSTATNÍ PRŮMYSL: 

• StanleyBlack & Decker 

• ALOIS KOBER GmbH 

• F.HESTERBERG & Söhne GmbH & Co.KG 



Od roku 2000 je ve společnosti zaveden systém řízení jakosti 

podle normy ČSN EN ISO 9002. 

V červnu 2005 byla kvalita zavedeného systému  potvrzena 

recertifikací podle normy ČSN EN ISO 9001:2000.  

 

 

Systém řízení jakosti 
 

Významnou podporou komplexnosti 

a systémovosti procesu zvyšování 

kvality je zavedení systému  

TS 16949, které jsme získali  v roce 

2007 a které splňuje i přísná kritéria 

automobilového trhu. 
 



 
 Měřící středisko 

Vybavení: 
 

Souřadnicový měřící stroj IMPACT 600 - Rozsah měření: osa X    500 mm (19.7“) 

                                                                                              osa Y    600 mm (23.6“) 

                                                                                              osa Z    450 mm (17.7“) 

 

DUALSCOPE  
Zařízení na měření povrchových úprav na magnetickém i 

nemagnetickém podkladě. 

Stroj řízený metodou CNC využívá řídící a 

vyhodnocovací systém pro zobrazení a 

zpracování dat Virtual DMIS verze 4.0. Měření 

a vyhodnocování probíhá přímo v CAD datech. 

Import dat  z CAD do měřícího stroje 

standardně ve formátech: IGES, STEP, DXF, 

VDA, WRML. Export dat do CAD v IGES, dále 

do MS Excel, MDML. Export, import DMIS 

mezi měřícími stroji. Možnost skenování 

obecných křivek a rovin. 



 
 

Profilprojector HB 400 
s počítačovou vyhodnocovací jednotkou 

Přenosný tvrdoměr - HANDY ESATEST 

Tvrdoměr – pro zjištění hodnoty tvrdosti 

využívá nový princip, který je založen na 

měření elektrického odporu.  Toto měřidlo 

pomáhá při řešení problémů při měření 

tvrdosti kovů v obtížně přístupných  

místech. Umožňuje měřit povrchovou 

tvrdost při různých zatíženích.  



 

Zaměstnanost 
 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014



 

Roční obrat 
(žlutý sloupec znázorňuje předpokládané hodnoty) 
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Podíl průmyslových odvětví na 

obratu v roce 2013 
 

56,00% 26,00% 

14,00% 

4,00% 

Automotive

Karavany

Nábytkářský

Ostatní



 

Podíl společností na tržbách v 

roce 2013 

57,00% 

43,00% 
Zahraniční společnosti

Tuzemské společnosti



Strategické cíle 

 Navýšení výroby pro stávající zákazníky 

 Rozvoj produktů a služeb k jejich modernizaci a zavádění nových 
výrobních procesů, technologií, materiálů a konstrukčních řešení 

 Vytvoření pozitivního a produktivního pracovního prostředí, které 
má pozitivní dopad i na motivaci zaměstnanců a přilákat nové 
vysoce kvalifikované pracovníky 

 Účelová a flexibilní organizace 

 Vypracovat a zavést systém managementu jakosti splňující 
požadavky normy ISO 14001 a připravit se na certifikaci třetí 
stranou 

 



 
Organizační schéma společnosti  

Pozice Jméno E-mail Tel. Jazyky 

Ředitel společnosti Jaroslav Pantálek pantalek@pamet.cz +420 556 771 233 German 

Asistent ředitele Renata Juříčková pamet@pamet.cz +420 556 771 230 English/German 

Ekonomický ředitel Ing. D. Pantálková pantalkova@pamet.cz +420 556 771 235 English/German 
 

Vedoucí obch. 
oddělení 

Ing. P. Mikulášková mikulaskova@pamet.cz +420 556 771 244 English 

Vedoucí kvality Ing. L. Švestková svestkova@pamet.cz +420 556 771 245 English/German 

Nákup Leoš Velík velik@pamet.cz +420 556 771 247 English 

Logistika Markéta Pantálková mpantalkova@pamet.cz +420 556 771 238 English/German 
 



PAMET, spol. s r.o. 

Komenského 231 

742 01 Suchdol nad Odrou 

Czech Republic 
 

Tel.:+420 556 771 230     

Fax:+420 556 771 231 

pamet@pamet.cz 

www.pamet.cz 
  


