
                            
 
                                         

 
                                                                   PONUKA 
 
Spoločnosť Kováč s.r.o. je významným slovenským spracovateľom a dodávateľom plochého 
skla a zrkadla pre potreby v stavebníctve, nábytkárskom priemysle, v  kúpeľňových  
a krbových štúdiách /krbové podložky/, pre výrobcov okien a dverí / výplne okien, 
dvojsklá, trojsklá, opláštenie budov /, sáun, schodíšť, pochôdznych skiel 
/stupnice, zábradlia, madlá / a výťahových presklených šácht . Ponúkame tiež úžitkové 
a umelecké sklo /plastiky, obrazy, misky, hodinky, podnosy, vázy, popolníky, zrkadlá 
upravené zatavovaním, pieskovaním, gravírovaním, ako aj sklo potlačené sieťotlačou 
a nános valcom v širokej škále farieb RAL a metalických farieb. 
 
Svojim zákazníkom ponúkame spracovanie skla od 2 mm do 19 mm rôznymi technológiami: 
 
- Tvrdenie skla- kalenie -   Certifikát výrobku - bezpečnostné sklo tepelne tvrdené                        
   ESG                                   hrúbky 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12 a15mm,  
                                  /všetky druhy skiel vrátane pokovených, max. rozmer: 3950 x 2100mm,  
                                   kooperačne max. rozmer : 4500 x 2100 mm /  
- Heat Soak test -                 Prehrievané tepelne tvrdené–kalené sklo / 3950 x 2100 mm/                                   
- Brúsenie skla         /CNC, bilaterálka, brúsky- tvar hrany „C“ a „T“ / 
- Fazetovanie           /min. rozmer: 35mm x 35mm, min. hrúbka:3mm, max:hrúbka:19mm/ 
- Vrstvenie skla- lepenie -   Certifikát výrobku - skúška odolnosti proti vlhkosti            
   VSG                                   a vysokej teplote   podľa ČSN EN ISO 12543  
                                  /výroba bezpečnostného vrstveného skla max.rozmer: 2200 x 4000mm / 
- Vŕtanie do skla     /od Ø 3mm, os otvoru od okraja 700 mm / 
- Zatavovanie a ohýbanie skla  / max. rozmer: 1950mm x 950mm, hĺbka prepadu: 400mm/,  
- Pieskovanie           /veľký výber vzorov, max. rozmer: 2000 x 3000mm /, aj vlastné návrhy 
- UV lepenie            /čisté spoje aj farebné- sklené stoly, stolíky, poličky, presklené steny/  
- Izolačné sklá -        Prehlásenie výrobcu o zhode výrobku podľa   STN EN1279-5:2005        
  2000x3000 mm      dvojsklá,trojsklá,štandardné,zvukoizolačné,protislnečné,tepelnoizolačné,        
                                  antibakteriálne, bezpečnostné, protipožiarne, nepriestrelné, izolačné sklá  
                                  Glasiled so svetelnými diódami, izolačné sklá  s nerezovým profilom 
-  Sieťotlač               nanášanie farieb podľa RAL / 1500 x 3500 mm celoplošne aj vzory / 
-  Nános valcom      /max. rozmer:šírka 2100 x 4000mm,celoplošný nános farieb podľa RAL / 
-  Montáž                 montáž presklených interiérových stien, kuchynských a kúpeľňových     
                                 štúdií, zábradlí, pochôdznych skiel a markíz  
                                   
Radi odpovieme na Vaše prípadné otázky. Ďalšie informácie nájdete aj na www.spolkovac.sk 
Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu a tiež na prípadné osobné stretnutie. 
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