
VÝROBCE VÁZACÍ A MANIPULAČNÍ
TECHNIKY



■ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY
 PVC a polyuretanové ochranné návleky
 a rohy chrání vázací prostředek
 i přepravované břemeno před poškozením.

■ ZÁVĚSNÉ POPRUHY NETKANÉ   
 (SKLÁDANÉ)
 Moderní textilní závěsné prostředky
 s vysokou nosností vzhledem k hmotnosti,   
 šetrné k povrhu břemen.

■ ZÁVĚSNÉ POPRUHY TKANÉ   
 (PLOCHÉ)
 Pro svou ohebnost, pevnost a širokou dosedací 
 plochu nacházejí tyto textilní popruhy uplatnění   
 v mnoha oborech.

■ ZAJIŠŤOVACÍ SOUPRAVY
 Snadné zajištění břemen při transportu.
 Textilní pro běžné užití a kovové (řetězové   
 a lanové) pro břemena s vyšší hmotností.

■ ZÁVĚSNÉ VÁZACÍ ŘETĚZY
 Nejpoužívanější jsou vázací řetězy třídy 8,
 odolné i proti extrémním podmínkám.   
 Nabízíme také řetězy třídy 10 a nerezové.

■ ZÁVĚSNÁ VÁZACÍ OCELOVÁ   
 LANA
 Tradiční a v současnosti nejrozšířenější vázací  
 prostředek určen pro zvedání všech druhů   
 břemen v různých odvětvích.

■ KOMBINOVANÉ VÁZACÍ
 PROSTŘEDKY
 Speciální vázací prostředky určené především  
 pro zvedání těžkých, hodnotných a objemově  
 členitých břemen.

VÝROBNÍ PROGRAM



■ KOVOVÉ KOMPONENTY
 Komponenty a příslušenství třídy 8, třídy 10  
 a nerezové slouží k doplnění vázacích
 prostředků při zvedání břemen.

■ ZVEDÁKY, KLADKOSTROJE,   
 JEDNONOSNÍKOVÉ KOČKY
 Široký sortiment produktů, tvořící nedílnou
 součást vybavení pro snadné zavěšování,   
 zvedání a manipulaci s břemeny.

■ SVĚRKY, TRAVERZY, C HÁKY
 Prostředky pro specifi cký způsob vázání
 konkrétních druhů výrobků, dobře 
 kombinovatelé s ostatními typy vázacích   
 prostředků. 

■ MAGNETY
 Permanentní břemenové magnety jsou
 novinkou v oblasti manipulační techniky
 s uplatněním při opakujícím se zvedání   
 břemen s čistou dosedací plochou.

■ ŠŇŮRY A LANA PLETENÁ
 I STÁČENÁ
 Šňůry, lana a ploché gumy s uplatněním
 v běžném životě, v průmyslu, v textilní
 galanterii, v obuvnictví a čalounictví,
 při sportu atd.

■ TKANIČKY
 Součástí většiny vyráběných bot jsou tkaničky.  
 Vyrábíme je v několika provedeních, barvách  
 a délkách do sportovní i společenské obuvi.

■ ZÁVĚSNÁ VÁZACÍ TEXTILNÍ   
 LANA
 Tradiční vázací prostředky vyráběné již od   
 středověku určené pro zvedání břemen, ale 
 rovněž také v domácnostech a k dekorativním
 účelům.
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NEBERTE NA LEHKOU VÁHU

DAJPP s.r.o.
Průmyslová 894/1, 747 23 Bolatice
Česká republika
tel.: +420 553 655 095
fax: +420 553 654 265
e-mail: info@dajpp.cz
www.dajpp.cz

Manipulace s břemeny a jejich transport vždy skýtá mnohá rizika. Jedná se o činnosti, při kterých může dojít nejen
k poškození majetku, ale především k ohrožení zdraví a v krajních případech i života lidí. Proto je zapotřebí možným 
rizikům předcházet a nebrat je na lehkou váhu.

Ani my nebereme potřeby našich zákazníků a kvalitu nabízeného sortimentu na lehkou váhu. Patříme mezi jedny 
z největších výrobců kompletního sortimentu vázací a manipulační techniky, lan, šňůr a tkaniček na území České 
republiky. Při výrobě používáme certifi kovaný systém řízení jakosti, odpovídající ČSN EN ISO 9001 a také jsme
držiteli celé řady výrobkových certifi kátů, atestů a osvědčení, získaných od nezávislých, státních i mezinárodních 
certifi kačních orgánů a institucí. Naše výrobky jsou shodné s evropským standardem, což umožňuje jejich export
do zemí uvnitř i mimo Evropskou unii.

Převážná část výrobního programu je zaměřena na různé druhy vázacích prostředků pro zvedání, spouštění, ucho-
pování a manipulaci s břemeny. Díky své variabilitě a rozdílným užitným vlastnostem jednotlivých druhů nalézají 
uplatnění napříč všemi průmyslovými odvětvími, ve stavebnictví, v zemědělství apod.

Zajišťovací soupravy jsou spolehlivými prostředky pro zajištění bezpečné přepravy nákladu nejen pro profesionály, 
ale také pro širokou zákaznickou veřejnost. Nabízíme tyto soupravy v různých variacích, které dokážou zajistit
téměř všechny typy přepravovaných břemen.

Další část našeho výrobního programu se zabývá doplňkovým sortimentem, jako jsou ochranné prostředky, kovové 
komponenty, svěrky, magnety a jiné produkty. Tyto produkty usnadňují manipulaci a transport břemen a jsou 
kompatibilní se všemi druhy vázacích prostředků i zajišťovacích souprav.

Nedílnou součástí našeho sortimentu tvoří rovněž šňůry, lana a tkaničky. Jsou to výrobky, se kterými se setkáváme 
skoro na každém kroku. Nalézají uplatnění nejen v průmyslu, ale také ve sportu, v oděvnictví, a dalších odvětvích. 
Šňůry, lana a tkaničky vyrábíme z různých materiálů, v široké paletě barev a v nesčetných variacích provedení.

Přesně v duchu našeho sloganu ani my nebereme na lehkou váhu potřeby svých zákazníků a proto Vám naši 
zaměstnanci vždy vyjdou vstříc a poradí při výběru vhodných prostředků i pro netradiční břemeno.

Těšíme se na Vaši spolupráci.




