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Vačkový spínač
250 A
Pro strojní zařízení
velkých výkonů
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PŘEHLED SORTIMENTU A SLUŽEB

Vačkové spínače
•
•
•
•
•
•
•
•

určeny pro montáž do strojů,
zařízení nebo krytů
bezúdržbovost
spolehlivost a vysoká životnost
široká škála ovládacích prvků
IP 20 a IP 65
základní ampéráž 10 až 250 A
zakázková výroba do 3 dnů
dle specifikace zákazníka
5 let záruka

Malé koncové ovladače
•

•

•
•
•

využívají se jako náhradní díly
pro vrtačky Narex, pájky, brusky,
zahradní sekačky, pračky, aj.
výhodou jsou malé rozměry,
nízká hmotnost a v neposlední
řadě malá ovládací síla
jednoduchá konstrukce zajišťuje
vysokou životnost a spolehlivost
základní ampéráž 10 a 16 A
zakázková výroba do 3 dnů

PŘEHLED SORTIMENTU A SLUŽEB

Domovní elektroinstalace
•

•

•
•
•

ucelená řada domovních
vypínačů a zásuvek v designu
ELEGANT, VARIANT a DECENTE
široké portfolio přístrojů
(např. i termostaty, snímače
pohybu, otočné stmívače,
bezdrátová tlačítka apod.)
široká škála barev a materiálů
kombinovatelný moderní design
zakázková výroba

Zdravotnické potřeby
•

•

•

praktické týdenní, denní i kapesní
dávkovače léků ze zdravotně
nezávadného materiálu,
moderního designu, pestrého
barevného provedení včetně
možnosti jednobarevného potisku
dentální dózy k odkládání
a čištění zubních protéz
i dětských rovnátek
vhodné i pro reklamní účely

PŘEHLED SORTIMENTU A SLUŽEB

Strojírenské služby
•
•

•
•
•

kompletní návrhy a konstrukce
nástrojů pro zpracování výrobků
výroba, opravy a údržba
vstřikovacích forem, střižných,
ohýbacích a jiných nástrojů
lisování a vstřikování plastů
kovolisovaní
kovoobrábění, CNC soustružení,
předvýrobní operace (vrtání
otvorů, řezání závitů apod.)

Montáž výrobků
•

•

•

výrobní kapacity pro montáž,
kompletaci, etiketování, skládání,
balení a podobné ruční práce
ruční osazování součástek
s klasickými drátovými vývody,
ruční pájení, elektromontážní
a dokončovací práce včetně
výroby jednoduché kabeláže
výplety kol
(např. outdoor koloběžky Kostka)

Nabídka služeb
s možností uplatnění
náhradního plnění
Manuální služby
•
•
•
•
•
•

montážní práce
kompletace výrobků
etiketování
skládání
balení
třídění (100% kontrola)

Služby komerční spisovny
•
•
•
•
•

zpracování
uložení
skartace spisového materiálu
vyhledávání informací
tyto služby provádíme na základě
povolení Ministerstva vnitra
a Moravského zemského archivu
v Brně

OBZOR, výrobní družstvo Zlín,
je poskytovatel náhradního plnění
(dle zákona č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti).

OBZOR
výrobní družstvo Zlín
Na Slanici 378
764 13 Zlín, Česká republika
Tel.: +420 577 195 151
Fax: +420 577 195 152
E-mail: marketing@obzor.cz
www.obzor.cz
OBZOR je stabilním a spolehlivým
dodavatelem výrobků a služeb již
od roku 1965. Tradiční český výrobce
vačkových spínačů, domovní
elektroinstalace a doplňkového
příslušenství. Významný dodavatel
plastových dílů pro automobilový
průmysl. Společnost se špičkovým
strojním vybavením, nabízející
kooperaci firem v montáži výrobků.
Zaměstnavatel osob se zdravotním
omezením.
Snahou družstva je neustále
zvyšovat kvalitu, což dokazujeme
certifikací dle ČSN EN
ISO 9001:2009 a ISO 14001:2005.

