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    Zpracování technických a cenových nabí-
dek podle specifikace zákazníků nebo, na
základě upřesnění korozních vlivů, podle
obvyklých standardů (ČSN EN ISO 12 944-
8, Shell, Norsok aj.)

    Zpracování technologického postupu zho-
tovení nátěrového systému s vymezením
kvalitativních a kvantitativních znaků ja-
kosti pro jednotlivé pracovní operace.

    Technický dozor při provádění nátěrů podle
ČSN EN ISO 12 977-7.

    Školení pracovníků organizací provádějících
nátěry, projektantů, pracovníků MTZ a OŘJ
a dalších, podle potřeby a požadavku záka-
zníka s vydáním osvědčení o absolvování
kursu.
Dodávané nátěrové hmoty splňují poža-

davky ve smyslu § 10 zákona č. 22/1997 Sb.,
§ 47 zákona č. 50/1976 Sb. ve znění zákona
č. 83/1998 Sb., § 5 nařízení vlády č. 178/1997
Sb., nařízení vlády č. 173/1997 Sb., zákona
č. 157/1998 Sb., vyhlášky Ministerstva průmys-
lu a obchodu č. 25/1999 Sb., č. 26/1999 Sb.
a č. 27/1999 Sb. a vyhlášky Ministerstva život-
ního prostředí č. 301/1998 Sb. a č. 302/1998 Sb.
Systém jakosti splňuje požadavky nařízení vlá-
dy č. 178/1997 Sb., výrobce JOTUN PAINTS (UK)
je držitelem certifikátu ISO 9001.

REFERENCE
V rámci stavebnictví jsou nátěrové hmoty

úspěšně aplikovány na ocelové konstrukce
vnějších prostředí a dále pro ocelové kon-
strukce pro trvalý a střídavý ponor. Mnoho
stálých zákazníků firma získala v oblasti che-
mie a energetiky.

Ze skladu firmy, který se nachází na
adrese provozovny v Praze 9, vybaveného
mimo jiné zařízením pro míchání odstínů
(podle RAL, DB), je firma schopna velmi rych-
le dodat, s výjimkou speciálních hmot s krát-
kou dobou expirace, potřebné množství ná-
těrových hmot.

Provozovna se nachází ve skladovém areálu
BIG BOX (hala B10, 1.np, Ve Žlíbku 1800, 193 00
Praha 9). Kontakt: tel.: +420 226 001 020, +420
602 662 340, fax: +420 226 001 022, e-mail: ive-

ta@atryx.cz; pavel@atryx.cz; svata@atryx.cz. Po-
drobné informace o nátěrových hmotách včetně
referencí: www.atryx.cz

(red)

Nátěry pro energetiku a chemický průmysl
Firma ATRYX, s.r.o., je od 1. října 1999 dovozcem nátěrových hmot JOTUN PAINTS (UK) a NOR-MAALI (FI) do Česka. Za tuto dobu
získala velké množství referencí v mnoha oborech. Vedle vlastních dodávek nátěrových hmot dále poskytuje technický servis, zahrnující
především:

Skladovací nádrže pohonných hmot

Nátěrové hmoty dodávané firmou Atryx splňují i přísné
požadavky na ochranu stožárů přenosových soustav

Nátěry jsou vhodné pro povrchovou ochranu částí lodí
a člunů i v místech ponorů

Stožár pro potřeby telekomunikačních firem


