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Olomouc, 19. 12. 2014  

 

Olomoucká výrobní společnost ABO, která je největším producentem uzavíracích 

a zpětných klapek pro průmyslové použití v České republice, zvýší svou výrobní kapacitu 

díky rozšíření svých prostor o téměř 2 000 m2.  

 

Areál společnosti ABO v Olomouci-Chomoutově, kde je umístěna centrála i výrobní 

prostory, se rozroste o další výrobní prostory, ve kterých doposud sídlila další firma ze 

skupiny Siwatec Group – Aqua Industrial. Ta se přestěhuje do nově stavěných prostor 

v Olomouci-Holici. Společnost ABO zřídí v získaných prostorech bývalé Aqua Industrial 

speciální svářecí pracoviště, testovací centrum a rovněž moderní montážní linku 

odpovídající standardům „štíhlé výroby – lean production“. Rozšíření prostor o další halu 

společnosti ABO umožňuje zmodernizovat stávající pracoviště a oddělit prašné a hlučné 

prostředí výroby od úseku kompletace. Rozložení pracovišť do 2 hal společnost ABO 

využije také k rozšíření výrobních technologií. 

 

K modernizaci a zvýšení efektivity výroby přispěje zavedení nových technologií – portálové 

multiprofesní 5osé obráběcí centrum, několik nových CNC strojů střední velikosti, 

3D souřadnicový měřicí CNC stroj, svařovací poloautomaty a zařízení na povlakování 

komponentů speciálními materiály. V současné době probíhá výběrové řízení na 

dodavatele strojní techniky pro obrábění. ABO také zoptimalizuje skladové hospodářství 

prostřednictvím automatizovaného skladovacího systému KARDEX, který maximálně 

využije skladovou kapacitu na minimální zastavěné ploše. Vzhledem k plánovaným 

změnám je odhadováno  navýšení výrobní kapacity až o 30 %. I po přestěhování bude 

zachována spolupráce ABO s Aqua Industrial. V nových prostorech Aqua Industrial 

v Olomouci-Holici (o výměře 2 323 m2) bude pro potřeby ABO umístěna linka pro 



 

 

povrchovou úpravu armatur. Dále zde bude probíhat strojní opracování odlitků 

a zakázková výroba pro ABO. 

 

Předpokládaný termín stěhování je stanoven na leden 2015. Investice do strojního 

vybavení a měřící techniky je odhadována na částku 38,5 mil. Kč. Část bude hrazena také 

z dotačních programů EU Podnikání a inovace v rámci projektů Inovace a Rozvoj. ABO 

postupně zvyšuje počet zaměstnanců a vzhledem k rozšiřování své výroby přijme během 

roku 2015 dalších 4 – 5 zaměstnanců do výrobního procesu. Zaměstnanci budou 

absolvovat školicí programy na obsluhu nových technologií. Pro talentované pracovníky je 

toto další příležitost k jejich profesnímu růstu. 

 

Rozšíření výrobních prostor je odezvou na rozvíjení pobočkové sítě společnosti. ABO 

v letošním roce obnovilo pobočku na Ukrajině v Dněpropetrovsku a založilo novou 

pobočku na Středním východě v Bahrajnu. V rámci ruské pobočky bylo nově zřízeno 

automatizační centrum, které se rozkládá na ploše cca 1 000 m2. 
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O společnosti ABO valve, s.r.o.  
Firma ABO valve, s.r.o. je největším výrobcem uzavíracích a zpětných klapek pro 
průmyslové použití v České republice. Sídlo společnosti, stejně jako výrobní závody, se 
nachází v Olomouci, v České republice. Prostřednictvím sítě poboček zabezpečuje export 
výrobků a služeb do více než 50 zemí světa. ABO nabízí široký sortiment, který tvoří 
uzavírací klapky pro všeobecné a průmyslové použití včetně klapek s dvojitou a trojitou 
excentricitou, nožová šoupátka, kulové kohouty a bezpečnostní klapky pro nejnáročnější 
aplikace. Výrobní závody ABO disponují certifikátem ISO 9001. Jednotlivým typům klapek 
byly také uděleny evropské a mezinárodní certifikáty jako je TUV, GOST R či Lloyd’s 
Register, ABS, DVGW a API 609-0068. Další informace získáte na webu 
www.abovalve.com.  


