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KONTROLA KVALITY

Kvalitní laboratoř vybavená 
nejmodernějším zařízením 
pro ověření rozměrových, 
mechanických a ochranných 
povlaků.

QUALITY CONTROL

A quality laboratory featuring 
state-of-the-art equipment 
to verify dimensions and 
mechanical characteristics 
and protective coatings. 
We also have an optical 
selection department 
to provide defective levels 
below 50 ppm.

QUALITÄTSKONTROLLE

Ein Qualitätslabor mit den 
modernsten Geräten zur Überprüfung 
der dimensionalen und mechanischen
Eigenschaften und der 
Schutzbeschichtungen. 
Außerdem verfügen wir über eine 
Abteilung zur optischen Sortierung 
um eine Fehlerhaftigkeit von weniger 
als 50 ppm zu garantieren.

Optický komparátor 
Optical comparator 
Optischer Komparator 

Rentgenový přístroj  
X-ray 
Röntgenstrahlen

 Testování v solné komoře
   Salt spray testing 
      machine
         Salzsprühtest-Maschine

Magnatest

Stroj na pevnost v tahu 
Tensile strenght machine
Zugfestigkeitsmaschine

Sada mikro-tvrdosti
Micro hardness set 
Mikrohärte-Set

Třídící stroj 
Sorting machine 
Sortiermaschine

Optický prohlížeč
Optical viewer
Optischer Betrachter



SOUSTRUŽENÍ NA ZAKÁZKU

Soustružení  tradičních strojů
pro jednoduché tvary.
CNC soustružnické a obráběcí 
centrum pro komplexnější 
konfigurace a přesnější přesnost.
Vícevřetenové soustružení  
pro splnit požadavky na velké 
objednávky.

Materiály: uhlíková ocel, 
nerezová ocel, mosaz, hliníkové 
slitiny, plasty.

LISOVANÝ NA ZAKÁZKU

Lisování za studena pro střední/
malou velikost a velké množství.
Na dvoupolohových strojích 
pro nejjednodušší formy a na 
vícepolohových strojích pro 
složitější tvar.
Formování za tepla pro střední/
velké velikost a malé série.

Materiály: uhlíková ocel, 
nerezové oceli.

CUSTOMIZED MOULDING

Cold moulding for medium/small 
and large quantities.
On two-station machines for 
the simplest shapes and on 
multi-station machines for more 
complex projects.
Hot moulding for medium/large 
and small series parts.

Materials: carbon steel 
and stainless steel.

GUSSTEILE NACH ZEICHNUNG

Kaltpressen für Sonderteile mit 
mittlerer/kleiner Größe in großen 
Mengen. Auf Maschinen mit zwei 
Stationen für einfachere Formen 
und auf Mehrstationenmaschinen 
für komplexe Formen. Heißpressen 
für Sonderteile mit mittlerer/großer
Größe in kleinen Mengen.

Materialien: Karbonstahl, 
Edelstahl.

CUSTOMIZED TURNING

Turning on traditional 
machines 
for simple configuration.
CNC turning and machining 
centre for more complex 
and detailed configurations.
Multi-spindle turning 
to meet large-order 
requirements.

Materials: carbon steel, 
stainless steel, brass, aluminum 
alloys and plastic materials.

DREHTEILE NACH ZEICHNUNG

Drehen auf traditionellen 
Maschinen für einfache 
Beschaffenheiten. CNC-Drehen 
und Bearbeitungszentrum für 
komplexere Beschaffenheiten 
und höhere Präzision. Drehen mit 
Mehrspindel-Drehmaschinen, um 
größere Mengen zu bearbeiten.

Materialien: Karbonstahl, Edelstahl, 
Messing, Aluminiumlegierungen, 
Kunststoffmaterialien.



TRANCIATI

Jednoduché střihání  pro ploché 
tvary, jako jsou podložky. 
Řezané komplexy s ohybem s 
použitím stupňovitých forem.

TVAROVANÉ 
VODIČE A 
TŘMENOVÝ ŠROUB

Od nejjednodušších až po 
nejsložitější tvary s použitím
CNC ohýbacích strojů.

SADY

Balení s jednotlivými i speciálními 
součástmi.
Možnost personalizovaných 
štítků (čárový kód, kód 
zákazníka atd.)

ŠROUBY S APLIKACE 
PRODUKTU 
LEPIDLO/BRZDOVÝM

Možnost předem aplikována 
na závitové části těsnících a 
samosvorných blokovacích 
produktů.

KIT

Packaging with both unified 
and special components. 
Possibility of 
personalised labels 
(bar codes, customer codes, 
etc...)

SCREWS WITH 
ADHESIVE/BRAKING 
PRODUCT APPLICATION

Possibility of pre-applying 
blocking, sealing and self-braking 
products on threaded parts.

SETS

Packungen mit Standard- und 
Spezialteilen. Möglichkeit 
personalisierter Etiketten 
(Barcode, Code des Kunden 
etc.)

SCHRAUBEN MIT 
ANWENDUNG EINES 
KLEBENDEN/BREMSENDEN
PRODUKTS

Möglichkeit an Teilen mit 
Gewinden blockierende, 
versiegelnde und 
selbststoppende Produkte 
anzubringen.

SHEARED PRODUCTION

Simple shearing 
for flat 
shapes like washers.
Complex shearing with 
bends using 
progressive dies.

SHAPED WIRES 
AND 
U-BOLTS

From the simplest to 
the most complex shapes 
using CNC bending machines.

STANZTEILE

Einfache Stanzteile für ebene 
Formen wie Unterlegscheiben.
Komplexe Stanzteile 
mit Aufkantungen 
durch Verwendung von  
Stufenwerkzeugen.

GEFORMTE DRÄHTE 
UND 
BÜGELSCHRAUBEN

Von den einfachsten zu den 
komplexesten Formen unter 
Verwendung von CNC-
Abkantpressen.



ZINKOVÝCH LAMINÁTŮ
Antikorozní povlaky na bázi 
zinkových laminátů. 
Neelektrolytické povlaky v 
souladu s normou ISO 10683/
EN 13858/ASTM F1136 a 
specifikace pro automobilka.

ZINK-NIKLOVÁ
Elektrolytické ochranné povlaky 
v zink-niklové slitině s velmi 
vysokou odolností podle hlavních 
specifikací pro automobilový 
průmysl.

ELECTROLYTICKÉ 
GALVANIZACE
Ochranné povlaky elektrolytickým 
zinkováním v souladu s normou 
ISO 2081/DIN 50979/ASTM 
B633 a hlavními specifikacemi 
pro automobilový průmysl.

ELOXOVÁNÍ
Anodická oxidace hliníku nebo 
eloxovani. Splňuje normu UNI 
10681.

LAKOVÁNÍ
KATAFORÉZA
PTFE
PLASTIFIKACE
Ochrana nátěrem, kataforézou, 
PTFE a plastifikací statické nebo 
rotační.

CHROM
Estetický povlaku statického 
chromování nebo rotační.

ANODIZING
Anodic oxidation of aluminum 
or anodization. 
UNI 10681 compliant.

COATING 
CATAPHORESIS
PTFE
PLASTICIZATION
Protection by coating, 
cataphoresis, PTFE and static or 
barrel finishing.

CHROME PLATING
Static or barrel 
chromium plating.

ANODISIERUNG
Anodische Oxidation von Aluminium 
oder Anodisierung. Entsprechend 
der Norm UNI 10681.

LACKIERUNG 
KATAPHORESE
PTFE
PLASTIFIZIERUNG
Schutz mittels Lackierung, 
Kataphorese, PTFE und statischer 
Plastifizierung oder Plastifizierung im 
Drehbehälter.

VERCHROMUNG
Ästhetische Beschichtung in Form 
einer statischen Verchromung oder 
Verchromung im Drehbehälter.

ZINC FLAKE COATINGS
Zinc-laminate anti-corrosion 
coating. 
Non-electrolytic coatings in 
compliance with ISO 10683/EN 
13858/ASTM F1136 
and automotive specifications.

ZINC-NICKEL
Heavy duty-strength 
protective electrolytic 
zinc-nickel alloy coatings 
that comply with main 
automotive specifications.

ELECTROLYTIC GALVANIZING
Electrolytic zinc-plated protective 
coatings in compliance with ISO 
2081/DIN 50979/ASTM B633 
standards and main automotive 
specifications.

ZINKBLECH
Antikorrosive Beschichtungen auf 
der Grundlage von Zinkblech. Nicht-
elektrolytische Beschichtungen in 
Übereinstimmung mit den Normen 
ISO 10683/EN 13858/ASTM 
F1136 und den Vorgaben für den 
Automobilbereich.

ZINK-NICKEL
Schützende Elektrolysebeschichtungen 
in einer Zink-Nickel-Legierung 
mit besonderer Haltbarkeit in 
Übereinstimmung mit den wichtigsten 
Vorgaben für den Automobilbereich.

ELEKTROLYTISCHE VERZINKUNG
Schutzbeschichtungen mittels 
elektrolytischer Verzinkung in 
Übereinstimmung mit den Normen 
ISO 2081/DIN 50979/ASTM B633 und 
mit den wichtigsten Vorgaben für den 
Automobilbereich.



Rychlý referenční příručka 
jednotný spojovací materiál 
Quick reference guide 
for unified fasteners 
Schnellanleitung 
für Standard-
Verbindungselemente 

UNI DIN ISO Popis Description

5931 912 4762 Šroub s válcovou hlavou a vnitřním 
šestihranem Socket head cap screws

9327 7984 Šroub s válcovou hlavou nízkou s 
vnitřním šestihranem

Cylindrical head screw 
with low head hex socket

5933 7991 Šroub se zápustnou hlavou s vnitřním 
šestihranem Hex socket countersunk head screws

7380 Šroub s válcovou hlavou zaoblenou a 
vnitřním šestihranem (Button) Hex socket Button head cap screws

Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním 
šestihranem s upravenou stopkou

Socket head cap screw 
with rectified tang

5923 913 4026 Šroub stavěcí s vnitřním šestihranem a 
plochým koncem

Headless screw (grub screw) 
with flat point

5925 915 4028 Šroub stavěcí s vnitřním šestihranem a 
čípkem

Headless screw (grub screw) 
with cylindrical point 

5927 914 4027 Šroub stavěcí s vnitřním šestihranem a 
hrotem

Headless screw (grub screw) 
with conical point

5929 916 4029 Šroub stavěcí s vnitřním šestihranem a 
kuželovým důlkem Headless screw (grub screw) cup point

906 Zátka s vnitřním šestihranem a 
kuželovým jemným závitem metrickým Hex socket pipe plugs

908 Zátka s vnitřním šestihranem a nákružkem, 
s válcovým jemným závitem metrickým Socket screw plug

Zátka s vnitřním šestihranem a 
kuželovým se závitem GAS -NTPF Hex socket pipe plugs GAS - NTPF

910 Válcové zátky s vnějším šestihranem s 
přírubou Hex head pipe plug with flange

6753 911 2936 Klíč zástrčný pro šroub s vnitřním 
šestihranem (tvar “L”) Hex profile keys

5737 931 4014 Šroub se šestihrannou hlavou, s 
částečným závitem

Hex head screws partially threaded 
(coarse pitch)

5739 933 4017 Šroub se šestihrannou hlavou, s celým 
závitem

Hex head screws fully threaded 
(coarse pitch)

5738 960 8765 Šroub se šestihrannou hlavou a 
částečným jemným závitem

Hex head screws partially threaded 
(fine pitch)

5740 961 8676 Šroub se šestihrannou hlavou a celým 
jemným závitem

Hex head screws fully threaded 
(fine pitch)

6921 Šroub se šestihrannou hlavou a límcem 
rýhované Hex head screws knurled flange

14399 Konstrukční šrouby s vysokou pevností a 
řízeným upínáním

High-strength structural bolting 
assemblies for preloading 

15048 Konstrukční šrouby neřízené utažení Non-preloaded structural 
bolting assemblies

5716 6918 Podložka čtyřhranná klínová pro 
Konstrukční šrouby

Squared tapered washers 
for high structural bolting

5727 7990 Šestihranné šrouby s krátkým závitem a 
maticí Hex bolts with short thread and nut

5732 603 Šrouby se čtvercovým hrdlem s maticí Round head bolts with square 
neck with nut

6104 8677 Šroub vratový s velkou zaoblenou hlavou 
a čtyřhranem, s maticí Countersunk flat square bolts with nut

6105 604 Šroub se zápustnou hlavou s nosem,s 
maticí Countersunk nip bolts with hex nut

5449 Křídlové šrouby Wing screws



UNI DIN ISO   Popis   Description

5587 Vysoké šestihranné matice  Hex high nuts

5588 934 Střední šestihranné matice  Hex medium nuts

5589 936 Nízké šestihranné matice  Hex low nuts

6923 4161 Matice šestihranná s límcem s 
blokovacími zuby Hex flange nut with gears

5548 A Křídlové matice Wing nuts

5721 1528 Olepované šestihranné matice s kulovou 
čepičkou  Hex dome cap nuts

Klecové matice  Cage nuts

5593 
5594

935 Šestihranné matice se zářezy(korunová)  Hex castle thick nuts

929 Matice přivařovací šestihranná s 
trojúhelníkovými bossy

 Hex projection weld nuts 
 with triangle clews

7473 
7474

982 
985

Samosvorné šestihranné matice s 
nylonovým kroužkem  Hex lock-nuts with nylon insert

980 Kovové samosvorné šestihranné matice 
pro vysoké teploty

 Metal hex lock-nuts 
 for high temperatures

7967 Elastické šestihranné matice s 
metrickým závitem

 Elastic hex nuts 
 with metric coarse thread

981 Uzamykací kroužkové matice typu KM  KM type slotted round nuts

Standardní samosvorné kroužkové 
matice s nylonovou vložkou  Slotted round nuts

Samojistné kroužkové matice těžký typ a 
nylonovou vložkou  Heavy slotted round nuts

5406 Bezpečnostní rozety typu MB pro 
kroužkové matice typu KM  MB safety washers for KM lock nuts

Závitové vložky se zapuštěnou hlavou  Threaded insert countersunk head short

Závitové vložky s válcovou hlavou  Threaded insert socket head short

Závitové vložky při přetržení  Threaded insert at rupture

7687 7985 7045 Šrouby s válcovou čočkovou hlavou a 
křížovou drážkou

 Phillips Cross recessed cheese 
 head machine screws

7688 965 7046 Šroub s ploché hlavou a křížovou 
drážkou

 Phillips Cross recessed flat 
 head machine screws

7689 966 7047 Šroub se zápustnou čočkovou hlavou a 
křížovou drážkou

 Phillips Cross recessed  oval 
 head machine screws

Šrouby s velkou hlavou s kombinovaným 
drážkou

 Combi recessed truss 
 head machine screws

6107 84 1207 Šrouby s válcovou hlavou se zářezem  Slotted cheese head machine screws

6109 963 2009 Ploché šrouby se zápustnou hlavou se 
zářezem  Slotted flat head machine screws

6110 964 2010 Šrouby se zápustnou hlavou s víčkem a 
zářezem  Slotted oval head machine screws

ex 6113 551 4766 Šrouby bez hlavy s zářezem a plochým 
koncem

 Headless screw (grub screw) 
 with notch and flat point  

6116 7435 Šrouby bez hlavy s zářezem a válcovým 
koncem

 Headless screw (grub screw) 
 with notch and cylindrical point  

6118 7434 Šrouby bez hlavy s zářezem a 
kuželovým koncem

 Headless screw (grub screw) 
 with notch and conical point  

(alti/high)
(bassi/low)

UNI DIN ISO   Popis   Description

7436 Šrouby bez hlavy s zářezem a konců 
šálků   Slotted set screws with cup point

5911 Závitový kolík   Coarse stud

5912 Závitový kolík jemným závitem   Fine stud

6951 7971 1481 Samořezné šrouby s válcovou hlavou a 
zářezem

  Self-tapping screw pan head slotted 
  with point

6952 7972 1482 Samořezné šrouby s zapuštěnou 
plochou hlavou a zářezem

  Self-tapping screw countersunk slotted 
  with point

6953 7973 1483 Samořezné šrouby s zapuštěnou 
čočkovou hlavou a zářezem

  Self-tapping screw raised countersunk
  slotted with point

6954 7981 7049 Samořezné šrouby s válcovou hlavou a 
křížovou drážkou

  Self-tapping Phillips Cross recessed 
  cheese head machine screws

6955 7982 7050 Samořezné šrouby s zapuštěnou 
plochou hlavou a křížovou drážkou

  Self-tapping screw countersunk 
  Phillips Cross recess with point

6956 7983 7051 Samořezné šrouby s zapuštěnou 
plochou hlavou a křížovou drážkou

  Cross recessed raised countersunk 
  head self-tapping screws

6949 7976 1479 Samořezné šrouby se šestihrannou 
hlavou   Self-tapping screw hex head

6950 6928 Samořezné šrouby se šestihrannou 
hlavou a límcem   Hex head tapping screws with collar

Samořezné šrouby s válcovou hlavou s 
vnitřním šestihranem   Hex pan head tapping screws

Samořezné šrouby s zapuštěnou 
plochou hlavou s vnitřním šestihranem   Hex self-tapping countersunk screw

Samořezné šrouby s polokruhovou 
hlavou pro okna

  Mushroom head screws 
  for window frames

9707 Samořezné šrouby s válcovou hlavou s 
dvojkodovým závitem

  Two-thread pan head tapping screws 
  with cross recessed

9709 Samořezné šrouby s zapuštěnou 
plochou hlavou s dvojkodovým závitem

  Two-thread countersunk (flat) head 
  tapping screws with cross recessed

9710 Samořezné šrouby s zapuštěnou 
plochou hlavou  s dvojkodovým závitem

  Two-thread raised countersunk (oval) head 
  tapping screws with cross recessed

8110 7500D Šroub závitotvorný se šestihrannou 
hlavou   Hex head thread forming screws

8112 7500C Šroub závitotvorný s půlkulatou hlavou   Pan head thread forming screws

8113 7500M Šroub závitotvorný s zapuštěnou 
plochou hlavou   Countersunk thread forming screws

7500N Šroub závitotvorný s zapuštěnou 
půlkulatou hlavou   Oval head thread forming screws

Samorezné šrouby s samozapuštěnou 
hlavou s křídly

  Phillips Cross recessed flat 
  head self-drilling screws with wings

8118 7504N Samorezné šrouby s půlkulatou hlavou a 
křížovou drážkou

  Self-drilling screws pan head 
  Phillips Cross recess

8119 7504P Samorezné šrouby s zapuštěnou 
plochou hlavou a křížovou drážkou

  Self-drilling screws countersunk 
  Phillips Cross recess

8117 7504K Samorezné šrouby s šestihrannou hlavou 
a límcem   Self-drilling screws hex head with flange

Jednoduché desky pro samořezné 
šrouby   Spring clips and nuts with spring steel cage

Dvojité desky pro samořezné šrouby   Double clips and nuts with spring steel cage

7505A Závrtné dřevotřískové šrouby s 
zapuštěnou hlavou a drážkou Pozidriv

  Countersunk chip board screws 
  with Pozidriv

7505B Závrtné dřevotřískové šrouby s 
půlkulatou hlavou a drážkou Pozidriv

  Pan-head chip board screws 
  with Pozidriv

7505C Závrtné dřevotřískové šrouby s zapuštěnou 
půlkulatou hlavou a drážkou Pozidriv

  Oval head chip board screws 
  with Pozidriv



UNI DIN ISO Popis Description

704 751 Šrouby do dřeva se šestihrannou hlavou Hex head wood screws

Šrouby pro sádrokarton Dry-wall screws

Samořezné šrouby pro sádrokarton Self-drilling dry-wall screws

Vruti s biesagonální hlavou,samořezné a 
závitořezný

Bihexagonal plastic head self-tapping 
and thread cutting screws for roofing

Vruti s šestihrannou hlavou,samořezné 
a závitořezný

Hex washer head self-drilling, self-tapping 
and thread cutting screws for roofing

Vruti s šestihrannou hlavou a límcem,se 
závit pro dreva Hex washer head wood screws for roofing

Vruti s šestihrannou hlavou a 
límcem,samovrtání ,samořezné a závitořezný

Hex washer head self-drilling, self-tapping 
and thread cutting screws for roofing

Pružná růžice grower s ostrými hranami, 
zesílená pro traktory Spring lock washers with square ends

1751A Pružná růžice grower s kulatými okraji Spring lock washers with rounded ends

8839B 128B Vlnité dělené elastické rozety Spring lock washers twisted

7980 Pružná růžice grower pro šrouby s 
válcovou hlavou

Spring lock washers with square 
ends of cheese head screws

8840 137A Podložka pružná prohnutá Spring washers curved

8840 137B Podložka pružná vlnita Spring washers wavy

8842J 6798J Podložka vějířová s vnitřním ozubením Serrated lock washer internally toothed

8842A 6798A Podložka vějířová s vnějším ozubením Serrated lock washer externally toothed

8842V 6798V Podložka vějířová kuželovitý s vnějším 
ozubením

Serrated lock washers 
for flat head screws

Podložka vějířová s dvojitý  ozubením Serrated lock washers with internal 
and external serrations

Široké pásové podložka vějířová s 
vnitřním ozubením

Serrated lock washers large, 
internally serrated

Široké pásové podložka vějířová s 
vnějším ozubením

Lock washers extra large

Vroubkované pojistné podložky pro 
šrouby s válcovou hlavou

Ribbed lock washers for hex cap 
and machine screws

Podložka pojistná pružná pro šroubové 
spoje Elastic discs DEB

6796 Podložka pojistná superpružná pro 
šroubové spoje Super elastic discs DEB

Vroubkované kuželovité rozety “Kontakt 
s zuby”

Geared washers for hex head 
and machine screws

Vroubkované kuželovité rozety 
“Kontakt“

Washers for hex head 
and machine screws

6340 Široké pásové podložky Washers for clamping devices

6319D Kuželová pánev pro kulové podložky, tvar D Spherical washers conical seat

6319G Kuželová pánev pro kulové podložky, tvar G Spherical washers conical seat

6319C Podložka kulová,tvar C Spherical washers conical seat

6252 125A 7089 Podložky pro šrouby se šestihrannou 
hlavou a pro šestihranné matice Washers for hex screws

6592 433 7092 Podložky pro šrouby s válcovou hlavou Washers for cheese head screws

Schnorr

UNI DIN ISO Popis Description

6593 9021 7093 Široké pásové podložky na měkkých 
materiálech Flat washers large series

Těsnění v mědi a hliníku Copper and aluminum seals

7435 471 Elastické pojistné kroužky pro hřídele - typ E Retaining rings for shafts - type E

7437 472 Elastické pojistné kroužky pro hřídele 
- typ I

Retaining rings for shafts  
type I

7434 6799 Radiální elastické kroužky Benzing Retaining washers for shafts Benzing

Elastické kroužky pro hřídele bez drážky Retaining washers for groove less 
shafts

Elastické fixátory pro hřídele bez drážky Clamp for groove less shafts

Elastické fixátory s víčkem pro válcové kolíky Elastic clamps with cap for taper pins

2093 Podložka talířová Belleville springs

988 Podložka vymezovací (typ PS) Shim washers (PS type)

6873 1481 8752 Kolík pružný válcový těžký série Straight elastic pins heavy type

6875 7343 8750 Kolík pružný spirálový - pro běžné zatížení Spiral elastic pins medium type

7978 8735 Kolík kuželový s vnitřním závitem Taper pins with internal 
extraction thread

6325 6364 8734 Přesné válcové Kolík kalený Tempered precision dowel pins

1707 7 2338 Kolík válcový nekalený Dowel pins not tempered

129 1 Kolík kuželový nekalený Taper pins not tempered

6606 6888 Pero segmentové (Woodruffovo) Woodruff keys

6604 6885 A Pero těsné zaoblené Parallel keys

1336 94 1234 Závlačka Split pins

Pružné závlačka Split pins

7346 Samořezné nýty s kulatou hlavou Round head tapping rivets

9200 A 7337 A Nýt trhací s zaoblenou hlavou Blind rivets

9200 A Nýt trhací s zaoblenou hlavou vodotěsné Airtight blind rivets

975 Závitová tyč Threaded rod

975 Závitová tyč 2-3 mt 2-3 m. threaded rod

975 Závitová tyč ASTM A 193 BT ASTM A 193 BT threaded rod 
ASTM tie rods - 2H nuts

7663 A Rovné kulové maznice Grease nipple straight

7663 Kulové maznice (typ 45°) Grease nipple (45° type)

7663 Kulové maznice (typ 90°) Grease nipple (90° type)

580 3266 Šroub závěsný se závitem M Lifting eye bolts with threaded screw

582 Matice závěsná se závitovým otvorem F Lifting eye bolts with threaded hole

3017 Spona hadicová, s páskem 9mm 9 mm. band light hose clamp
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MILANO
Via del Commercio, 2 
Loc. Francolino 
20074 - Carpiano (MI) 
Tel. +39 02 90056099
Fax +39 02 90058028
milano@gberardi.com

TREVISO
Via Foscarini, 2/M - Loc. Bidasio
31040 - Nervesa della Battaglia (TV)
Tel. +39 0422  722976
Fax +39 0422  725572
treviso@gberardi.com

PADOVA
Via Levico, 4
35035 - Mestrino (PD)
Tel. +39 049 9004683
Fax +39 049 9005129
padova@gberardi.com

ANZOLA EMILIA (BO) 
Via delle Querce, 3/C
40011 - Anzola dell’Emilia (BO)
Tel. +39 051 739632
Fax +39 051 739781
anzola@gberardi.com

FROSINONE
Via Gaeta, 156
03100 - Frosinone (FR)
Tel. +39 0775 291522
Fax +39 0775 898052
frosinone@gberardi.com

BARI
Via Ex Strada Statale 100 Km 12,5
70010 - Capurso (BA)
Tel. +39 080 4559618
Fax +39 080 4555637
capurso@gberardi.com

Foreign Branch
BERARDI MAROC
Bd. Zerktouni 192
20060 - Casablanca
Mohammed Kich
Tel. +212 659 858135
m.kich@berardimaroc.com
info@berardimaroc.com
www.berardimaroc.com

ANCONA
Via Lazio, 5
60030 - Monsano (AN)
Tel. +39 0731 619145 
Fax +39 0731 616055
monsano@gberardi.com

REGGIO EMILIA
Via Majorana, 9  
Z.I. Mancasale
42124 - Reggio Emilia
Tel. +39 0522 232003
Fax +39 0522 231574
reggioemilia@gberardi.com

RIMINI
Via Ausa, 117 
Loc. Cerasolo
47853 - Coriano (RN) 
Tel. +39 0541 756891
Fax +39 0541 756328
rimini@gberardi.com

CASERTA 
Via delle Industrie snc
81020 - S. Marco Evangelista (CE)
Tel. +39 0823 451759
Fax +39 0823 459729
caserta@gberardi.com

Naše výrobky
mohou dosáhnout
v každé části světa

Our items
can reach
worldwide

Unsere Artikel 
können weltweit
versendet werden

Foreign Branch
BERARDI CROATIA
Tometici, 14 A
51215 - Kastav, Croatia
Phone +0385 99 213 7074

Headquarters
BERARDI BULLONERIE srl

Via San Carlo 1 Loc. Poggio Piccolo
40023 Castel Guelfo di Bologna (BO) ITALY
Tel. +39 0542 671911 - Fax +39 0542 671940
info@gberardi.com - www.gberardi.com 

group

PISTOIA
Via del Lavoro, 2
51013 Chiesina Uzzanese (PT)
Tel. +39 0583 216560
Fax +39 0583 280768
toscana@gberardi.com

BRESCIA 
Via Mario Calderara, 17
25018 - Montichiari (BS)
Tel. +39 030 2682596 
Fax +39 030 3583946 
brescia@gberardi.com


