
NABÍDKA PRŮMYSLOVÝCH KOOPERACÍ



• Od svého založení se společnostCEZARRINO a.s. specializujena 
aplikaciantiadhézníchnástřiků nádobí, jež bylo vyráběno převážně z hliníku.

• Za dobu své existence se naše výrobní technologie a zařízení rozšířily i do dalších oblastí, 
např. ošetření povrchu odlitků, mytí, tryskání, plasmové nanášení a CNC obrábění.

• Tyto technologie nám umožnily stát se exkluzivními dodavateli svařovacích desek (HES) pro 
CNC svařování teplem a tlakem (používáno v automobilovém průmyslu).

• Dálepovlakujemenapř. rotory vakuových pump nebo svářečky plastového potrubí, formy 
na lisování pryže, vnitřní vybavení čerpacích stojanů na AD Blue, formy a plechy na pečení 
a další.

ÚVOD



• Naše společnost disponuje certifikátem QAC (QualityApprovedCoater) od 
společnostiWhitfordPlasticsza velmi vysoké standardy při aplikaci produktů této 
společnosti, dále Certifikátem kvalifikovanéhoaplikátoraspolečnostiWeilburgerCoatings.

• Všechny naše výrobky určené pro styk s potravinami jsou certifikovány Státním zdravotním 
ústavem a odpovídají platným evropským normám.

• Naše společnost je také nositelem certifikátů managementu kvality ISO 9001:2008 a ISO 
14001:2005.

CERTIFIKACE



• Tryskáním je dosaženo předepsaných 
drsností a sjednocení povrchů před 
nanesením antiadhezivních vrstev.

• Pro tryskání jsou používány nejpevnější 
materiály, např. bílý korund – o hrubostech 
F40, F60, F80, F100.

• Profily povrchů odlitků jsou průběžně 
kontroloványdrsnoměryMitutoyo.

CNC TRYSKACÍ ZAŘÍZENÍ  I.



CNC TRYSKACÍ ZAŘÍZENÍ  II.

• Disponujeme ručním i automatickým tryskacím zařízením 
(průběžné a karuselové). Kontrola probíhá 
kalibrovanýmidrsnoměryodMitutoyo





• Ruční stříkací box umožňuje aplikaci dvou a vícevrstvých antiadhezních povlaků 
nanášených systémem WET on WET,

• Kvalifikovaný a zkušený personál zaručuje rovnoměrné nanesení barvy v požadovaných 
tloušťkách dokladované certifikovanými měřidly.

• Pro kontrolu WFT a DFT jsou využívány nejmodernější kalibrované přístroje odElcometer

• Využíváme technologie HVLP a LVLP – umožňuje použití všech typů vodou ředitelných 
suspenzí od nejrenomovanějších světových výrobců –Whitford,Ilag,DuPontaWeilburger.

Ruční stříkací box NA NANÁŠENÍ

ANTIADHEZNÍCH SYSTÉMŮ.



Ruční stříkací box NA NANÁŠENÍ

ANTIADHEZNÍCH SYSTÉMŮ. II.



• Plně automatická linka umožňuje aplikaci dvou a vícevrstvých antiadhezních povlaků 
nanášených systémem WET on WET,

• Automatické nástřikové pistole zaručují rovnoměrné nanesení barvy – každá má vlastní 
kontrolní jednotku,

• Pro kontrolu WFT a DFT jsou využívány nejmodernější kalibrované přístroje odElcometer

• Využíváme technologie HVLP a LVLP – umožňuje použití všech typů vodou ředitelných 
suspenzí od nejrenomovanějších světových výrobců –Whitford,Ilag,DuPontaWeilburger.

VELKOKAPACITNÍ LINKA NA NANÁŠENÍ ANTIADHEZNÍCH SYSTÉMŮ I.



Umisťování naunašeče

Vlastní nanášení barvy Vizuální kontrola nástřiku

VELKOKAPACITNÍ LINKA NA NANÁŠENÍ ANTIADHEZNÍCH SYSTÉMŮ II.

Kontrola a měření WFT Kontrola a měření DFT



• Povlaky jsou nanášeny na povrchy jako je hliník, plasmou zušlechtěný hliník, slitiny hliníku 
a nerezová ocel.

ANTIADHÉZNÍ PTFE POVLAKY NA BÁZI  VODOU ŘEDITELNÝCH SUSPENZÍ



• Společnost disponuje několika vypalovacími pecemi, ve kterých lze vypalovat nepřilnavé 

povlaky na bázi PTFE případně SOL-GEL.

• Komorová pec maximální rozměry 700x700x700 mm. Záznamové zařízení o průběhu 

teplotní křivky.

• Komorová pec maximální rozměry2.000x2.000x2.000mm. Záznamové zařízení o průběhu 

teplotní křivky.

• Tunelová pec o délce 20 metrů s otvorem o průměru 700x300 mm. Vhodné na velké série 

produktů. Záznamové zařízení o průběhu teplotní křivky.

Vypalovací pece na vypálení

ANTIADHEZNÍCH POVLAKŮ.



• Přístroje jsou vybaveny podtlakovým 
upínáním odlitků a infračerveným 
automatickým zaměřováním nulového 
bodu pro obrábění.

• TechnologieGildemaister, jež je 
používána, umožňuje vysokou 
produktivitu obrábění.

CNC OBRÁBĚCÍ STROJE



• Jedinečná technologie umožňující laserové 
gravírování 3D.

• Značení na slitiny hliníku, dřevo, nerez ocel, 
keramika,povlakovanémat., plasty atd.

• Možnost individualizace výrobků dle požadavků 
zákazníka (např. značení výrobními čísly).

LASEROVÁ ZNAČICÍ STANICE



• V naší testovací laboratoři disponujeme v současné době následujícími zařízeními:

• Metalografický mikroskop

 1000x zvětšení, digitální záznam, odhalování mikrotrhlin a vad nástřiků

• TigerPawTester

 Test odolnosti nástřiku vůči mechanickému opotřebení při dlouhodobém používání

• LGA Tester

 Test odolnosti nástřiku vůči oděru

• RAT Tester

 Test odolnosti nástřiku vůči otěru

• Cyklická solná komora

 Test odolnosti nástřiku vůči dlouhodobému působení agresivního prostředí

TESTOVACÍ LABORATOŘ I.



TESTOVACÍ LABORATOŘ II.

Testovací zařízení

TigerPawTester RATTester LGA Tester Cyklická solná komora



• Potravinářský průmysl

 Tvarovací formy, balicí a plnicí technologie, dělicí nástroje

• Pekárenský a cukrárenský průmysl

 Pečicí plechy a formy, raznice, bubny a válce

• Automobilový průmysl

 Podvozkové díly, šrouby, matice, pružiny

• Chemický a farmaceutický průmysl

 Míchadla, čerpadla, těsnění, filtry a ventily

• Textilní průmysl

 Různé typy válců a řezací nástroje

• Gumárenský průmysl

 Nepřilnavé nástřiky lisovacích forem na pryžové výrobky z rozdrcených ojetých pneumatik apod.

PŘÍKLADY PRŮMYSLOVÉHO VYUŽITÍ I.





PŘÍKLADY PRŮMYSLOVÉHO VYUŽITÍ II.

Rotor vakuového čerpadla



• CEZARRINO a.s.se zabývá aplikací antiadhezních nástřiků na bázi vodou ředitelných 

suspenzí, PTFE a SOL-GEL systému.

• Zajišťujeme kompletní proces od prvotní před-přípravypovlakovanéhoproduktu, přes jeho 

zpracování, samotný nástřik až po finální podobu dle přesně daných specifikací zákazníka.

SHRNUTÍ



REFERENCE



• CEZARRINO a.s.

• Sídlo: Mlýnská 326/13 Trnitá, 602 00 BRNO

• Provozovna: Mírová 87/2 67904ADAMOV

• IČ: 27758214

• Kontaktní osoba: Ing. PetrVaněček

• e-mail:petr.vanecek73@gmail.com

• e-mail: prumysl@cezarrino.cz

• Tel: +420 603 234 364

KONTAKTY


