SPOLEČNĚ DOKÁŽEME VÍCE

N+F BOHEMIA, s.r.o. je partnerská společnost etablovaného německého
výrobce a dodavatele N+F GmbH s tradicí od roku 1978.

Komplexní nabídka našeho sortimentu

Tímto krokem se naše firma začlenila do nadnárodní sítě smluvních
partnerských společností v Evropě, která disponuje stabilním finančním
zázemím s kumulovaným ročním obratem (2018) více jak 250 mil. EUR,
což tvoří základ toho nejlepšího na trhu.

Trubky

N+F BOHEMIA a N+F jako partneři kladou důraz na kvalitu produktů
a nabízených služeb. Pečlivě vybraní dodavatelé, kteří prošli přísnými
kritérii, disponují všemi potřebnými certifikáty zaručujícími
vysokou kvalitu výrobků.

Zabezpečujeme komplexní dodávky
přírub, potrubí a potrubních dílů
podle všech dostupných norem
pro oblasti průmyslové investiční
výstavby, údržby potrubních tras
a pro řešení havarijních stavů
v odvětvích:
•
•
•
•
•
•
•
•

Petrochemie
Plynárenství
Klasická energetika
Jaderná energetika
Chemický průmysl
Strojírenský průmysl
Farmaceutický průmysl
Potravinářský průmysl

Výrobky dodáváme z uhlíkových, legovaných a nerezových ocelí
vč. niklových ocelí. Součástí naší nabídky jsou také díly z litiny
a barevných kovů.
Podle Vaší výkresové dokumentace zabezpečíme výrobu
atypických dílů z požadovaných materiálů.
Naše vlastní výrobní kapacity s potřebným strojním vybavením
nám umožňují pružně reagovat na Vaše nestandardní požadavky
a zadání v dohodnutých termínech.

Úsporou Vašeho času šetříme Vaše zdroje.

•
•
•
•
•

Bezešvé
Svařované
Žebrované
Výměníkové / U-bend
Izolované: PE, PP, FCM-s
(cementová izolace)

Příslušenství k trubkám
Příruby
• Krkové
• Zaslepovací
• Ploché
• Závitové
• Točivé
• Násuvné
• Brýlové
• Podle výkresové
dokumentace

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Šroubení
Outles
Sock-outlets
Thread outlets
Weld-outlets
Nip-outlets
Lateral outlets
Elbow outlets
Flanged nipple outlets

Armatury
Možnost dodání armatur dle
požadavku zákazníka

Uložení potrubí
•
•
•
•

Objímky
Třmeny
Závěsy
Podpěry

Potrubní díly – navařovací
• Oblouky tvar 2D, 3D, 5D
(45°, 90°, 180°)
• Ohyby s R=3DN, 4DN, 5DN
(s požadovaným úhlem ohybu)
• T-kusy se stejnými hrdly
• T-kusy s nestejnými hrdly
• Kříže
• Redukce koncentrické
• Redukce excentrické
• Dna

Spojovací materiál

Potrubní díly – závitové
• Oblouky (45°, 90°)
• T-kusy se stejnými hrdly
• T-kusy s nestejnými hrdly
• Kříže
• Nátrubky
• Nátrubky redukované
• Zátky šestihranné
• Trubkové hrdla
• Šroubení
• Vsuvky
• Vsuvky redukované
• Swage nipples

•
•
•

Potrubní díly – Socked weld
• Oblouky (45°, 90°)
• Vsuvky
• Vsuvky redukované
• T-kusy se stejnými hrdly
• T-kusy s nestejnými hrdly
• Kříže
• Dna
• Nátrubky
• Nátrubky redukované

•
•
•
•
•

Šrouby
Matice
Svorníky
Závitové tyče
Podložky a jiné

Volné výkovky
•

Tyče kruhového, čtvercového
průřezu a osazeného průřezu
Kroužky a mezikruží
Hřídele, pastorky
Tvary podle požadavků
zákazníka

Profilová ocel - tyče
•
•
•
•
•
•
•
•

Kruhové
Ploché
Čtvercové
Šestihranné
L rovnoramenné
L nerovnoramenné
Průřezu T, I, IPE, U, UE, UPE,
HEA, HEB
Otevřené tenkostěnné profily
průřezu L, C, U

Prefabrikáty
•
•
•

Betonářská ocel hladká,
žebrovaná (tyče, svitky)
Svařované sítě do betonu
Válcovaný drát

Plechy
•
•
•
•

Hladké (matné, leštěné)
Se vzory (lístkové, žebrované)
Děrované
Tvarové (vlnité, trapézové)

Široká ocel
Pásová ocel
Služby
Destruktivní zkoušení
• Zkoušky tahem
• Zkoušky rázem v ohybu
• Zkoušky lámavosti
• Zkoušky tvrdosti
Nedestruktivní zkoušení
• VT – vizuální kontrola
• PT – kapilární zkoušení
• MT – zkoušení magnetickým
práškem
• RT – radiografické zkoušení
• UT – zkoušení ultrazvukem
• LT – zkoušení těsnosti
Povrchové úpravy
• Zinkování
• Moření
• Pasivace
• Pískování
• Broušení
• Leštění
Ostatní
• Přenos značení materiálu
oprávněnou osobou
Výroba a opracování podle
výkresové dokumentace
zákazníka
Řezání materiálu
Ohýbání trubek a profilů
Certifikace
• Atest EN 10204/3.2
• Atest EN 10204/3.1
• Prohlášení o shodě
s objednávkou dle
EN 10204/2.1

Působíme v celosvětovém měřítku

Naše heslo „Společně dokážeme více“
vnímáme v rovině tří základních principů
Rychlost

Kvalita

Spolehlivost

•

•

•

•

•

V případě požadavků
zákazníka jsme připraveni
zajistit expresní výrobu
a dodávku požadovaných
výrobků v mimořádném
režimu pro vyřešení např.
havarijní situace.
Certifikované skladové
zásoby s objemem více
než 5.000 tun v široké
škále jakostí Vám garantují
realizaci Vaších požadavků
rychle a flexibilně
Strategicky rozmístěné
sklady v rámci celé EU

Záruka konsorcia
s celosvětovou působností
a tradicí od roku 1978
Požadované certifikáty
v souladě s mezinárodními
normami
Možnost certifikace podle
EN 10204/3.2 s přejímkou
akreditovanými společnostmi
(TÜV, SGS atd.)
Kontrola materiálů ve
spolupráci s akreditovanými
organizacemi
Duální kontrola
Efektivní management
různorodých potřeb klienta
Díky dlouhodobým
zkušenostem jsme připraveni
nabídnout ideální alternativní
řešení podle požadavků
zákazníka

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Silné a stabilní finanční
zázemí nadnárodního
konsorcia
Pojistné krytí v hodnotě
20 mil. EUR na dodávané
produkty
Silný partner pro havarijní
a krizové situace
Zkušený a profesionální
nadnárodní tým
Dlouholeté zkušenosti
Individuální přístup

Reference
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dodávky potrubí a potrubního příslušenství
Suncor Energy – Canada
Dodávky potrubí a potrubního příslušenství pro
Aker Solutions – Canada
Dodávky potrubí pro Woodside Energy
– Australia
Rekonstrukce tepelné elektrárny Felton – Kuba
Dlhodobé dodávky pro projekty Rosneft – Russia
Výstavba a údržba jaderné elektrárne Mochovce
– Slovakia
Údržba jaderné elektrárny Jaslovské Bohunice
– Slovakia
Údržba jaderné elektrárny Dukovany – Czech
republic
Údržba jaderné elektrárny Temelín – Czech
republic
Údržba a generální opravy chemické továrny
BorsodChem – Hungary
Investičná výstavba, generální opravy a údržba
rafinérie Slovnaft – Slovakia
Dodávky potrubí pro Wood Group – Canada
Dodávka fitingů pro SHELL Global – Australia
Dodávka prírub pro ExxonMobil – Australia
Dodávky potrubí pro Petron – Philippines

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Údržba a opravy Naftan Novopolotsk – Belarus
Dlhodobé dodávky pro projekty skupiny
TOTAL France – France
Investičná výstavba, generální opravy a údržba
rafinérie Preem Refinery – Sweden
Dlhodobé dodávky pro projekty skupiny
SHELL – Netherlands
Dodávky materiálu pro údržbu Clariant Southern
Africa – Southern Africa
Údržba výrobného závodu Wacker Chemie
– India/Poland
Dlhodobé dodávky pro projekty skupiny
ÖMV – Austria
Dlhodobé dodávky pro projekty skupiny
LINDE – Germany
Údržba a generální opravy rafinérie Litvínov
– Czech republic
Investičná výstavba, generální opravy a údržba
chemické továrny DUSLO – Slovakia
Pravidelný, akreditovaný a certifikovaný
dodavatel pro Bayer, BASF, Lanxess, Ineos,
Evonik – Europe, Africa , Russia
A jiné

CERTIFICATE

CERTIFICATE

Quality-Assurance System for material manufacturer
according to Pressure Equipment Directive 2014/68/EU

TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG
certifies that the company

Certificate no.: 07/202/1326/WZ/0534/20

N+F Handelsgesellschaft mbH für Rohr
und Rohrzubehör
has been verified and recognized as mechanical processor according to

AD 2000-Merkblatt W0
Certificate-No.: 07/203/1326/WP/0534/20
File No.: 1326W20-0224 / 8117999512

Production site: 22113 Hamburg, Porgesring 3

Certification file no.:

The company fulfils the following essential requirements:
Facilities for appropriate manufacturing and testing, appropriate procedures for manufacturing of the products,
qualified personnel for manufacturing and testing of the products and a quality management system with appropriate
records, which ensures proper manufacture of the products, as well as compliance with the requirements specified
in the material specification.

This certificate is valid until

Hamburg, 2020-04-30
Annex: scope of approval
Materials and Welding Technology
Große Bahnstraße 31
22525 Hamburg

Digital
unterschrieben
von Wehner
Reinhard
Datum: 2020.05.04
16:06:07 +02'00'

N+F Handelsgesellschaft mbH für Rohr und Rohrzubehör
Porgesring 3
D-22113 Hamburg

Herewith we certify that the manufacturer has established and applies a quality-assurance
system related to the mechanical processing of material. This QA System has been
subjected to a specific assessment acc. to directive 2014/68/EU, annex I, point 4.3 with regard to
the materials mentioned in the scope of approval.
Approved acc. to directive
2014/68/EU:

The scope of approval is available in the annex scope of approval.

April 2023

Name and address
of the manufacturer:

Audit report file no.:

QA-System in relation to materials,
EN 764-5, section 4.2 and AD2000-Merkblatt W0
8117999512
1326WL20-0224

Scope of approval:

Fittings and flanges, machined from austenitic or ferritic

Production site:

N+F Handelsgesllschaft
Germany

The certificate is valid until:

28.04.2023

(product / material)

steel.

Attachment:
Scope of approval

Chandan steel Ltd.
India

Notified Body 0045 for pressure equipment

Digital unterschrieben
von Wehner Reinhard
Datum: 2020.05.04
16:04:18 +02'00'

TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG
Große Bahnstraße 31, D-22525 Hamburg
Phone: +49 (0) 40 8557 2090
Fax: +49 (0) 40 8557 2710
E-Mail: IMWuS@tuev-nord.de

Huari Flange Co. ,Ltd
P. R. China

Only valid in conjunction with a valid certificate acc. to EN ISO 9001.

TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG, Große Bahnstraße 31, 22525 Hamburg

Contact:
E-mail
IMWuS@tuev-nord.de
Phone
+49 (0) 40 8557 2090

Member of

To verify the validity of the digital signature of the TÜV NORD Systems employee, the installation of the TÜV NORD GROUP root certificate is
required: https://www.tuev-nord.de/en/customer-login/digital-signature/

To verify the validity of the digital signature of the TÜV NORD Systems employee, the installation of the TÜV NORD GROUP root
certificate is required: https://www.tuev-nord.de/en/customer-login/digital-signature/

STH-ZE-AD2000 W0 Zertifikat Mechanical processor-FB-320_ENG_Rev.08_digSig_2020-03

Certificate QA material manufacturer_PED eng_Rev.05_digSig_2020-04

Kromě toho jsme připraveni
Vám poskytnout:
Skupinou vyčleněný investiční balík připravený pro projekty
s možností vybudování konsignačních skladů a systémů přepravy materiálu na místo realizace projektu Vám přinese výraznou
úsporu finančních prostředků v každé situaci.
Transparentnost, dlouhodobá udržitelnost
a důvěryhodnost je základem našeho systému práce,
kterým plníme individuální potřeby zákazníka
a šetříme Váš čas.
Cílem N+F BOHEMIA, s.r.o.,
jako člena nadnárodního konsorcia
je být Vaším silným, stabilním
dodavatelem a loajálním
partnerem.

Jsme připraveni
řešit Vaše požadavky.
František Križan
konatel společnosti

N+F Bohemia, s.r.o.

člen skupiny N+F | Member of N+F group
Mírové náměstí 519/3d
703 00 Ostrava-Vítkovice
Česká republika
info@nuf.eu
www.nuf.eu | www.nuf.de
Mobil: +420 602 769 184
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