
 

 

Návštěva prezidenta České republiky v sídle ABO valve 
v Olomouci-Chomoutově 

 
 

Olomouc, 20. 5. 2016 

 

ABO valve vítá ve své centrále v Olomouci-Chomoutově prezidenta České republiky, 

pana Miloše Zemana. Při příležitosti jeho návštěvy bude seznámen také se sesterskými 

společnostmi, a to SIWATEC, a.s., a Aqua Industrial s.r.o., které jsou rovněž jako ABO 

valve, s.r.o. členy skupiny SIWATEC GROUP. 

 

Setkání prezidenta s managementem probíhá v prostorách centrály firmy ABO valve 

v Olomouci-Chomoutově, kde sídlí jak ABO valve, s.r.o., tak i SIWATEC a.s. Provoz 

společnosti Aqua Industrial je od loňského roku celý přestěhován do nově vybudované 

haly v Olomouci-Holici. V rámci prezidentské návštěvy probíhá diskuse s vedením 

společnosti, kterého se účastní zástupci všech společností ze skupiny SIWATEC GROUP. 

Následuje setkání se zaměstnanci skupiny, v rámci kterého je prezidentovi předán dar 

armatury, která pro tuto příležitost dostala estetickou podobu. 

 

Společnost ABO valve, s.r.o. byla založena v roce 1993 jako společný podnik mezi českou 

firmou Siwatec a.s. a francouzskou firmou Buracco SA. Majorita byla na české straně. 

V roce 2006 Siwatec a.s. odkoupil všechny podíly firmy Buracco a společnost se stala 100% 

českou firmou. Od této doby se také datuje rychlý rozvoj společnosti, která je v současné 

době největším výrobcem uzavíracích a zpětných klapek pro průmyslové použití na 

českém trhu, a jedním z největších v Evropě. „Neustále roste podíl exportu na celkových 

výkonech společnosti, v roce 2016 dosažení hranice téměř 80%. Exportujeme do více než 

padesáti zemí světa. Na zahraniční trhy pronikáme především přes naše dceřiné 

společnosti. Dnes jich máme 7 a hodláme jejich počet zvyšovat. Prodáváme výrobky 

s vysokou přidanou hodnotou, máme vlastní oddělení výzkumu a vývoje. Naše společnost 

nic nezprivatizovala. Vše, co máme, je výsledkem téměř dvacetipětileté usilovné činnosti 

pracovníků společnosti, kteří pocházeli většinou z bývalého koncernu Sigma. V současné 

době společnost spoléhá na novou generaci mladých odborníků. Progres společnosti 

vysvětluje Ing. Miroslav Študent, předseda představenstva SIWATEC GROUP. 

 



 

 

Obchodní činnost společnosti SIWATEC, a.s. se za dobu existence společnosti také 

výrazně rozšířila. Společnost se stala výhradním prodejcem čerpadel značky PEDROLLO na 

českém trhu. V sortimentu jsou zahrnuty také čerpadla značky NETZSCH. 

 

Aqua Industrial, s.r.o. je silným hráčem na trhu v oblasti závlahových systémů 

a technologií technického zasněžování. 

 

Členství společností v rámci skupiny SIWATEC 

GROUP dává přidanou hodnotu pro zákazníka, 

kterému se tak od nás dostává servis čerpadel 

a armatur, výroba závlahových zařízení 

a veškeré související montáže. Díky širokému 

sortimentu produktů a služeb nabízíme 

dodávky technologických celků na klíč. 

Produkty značky SIWATEC GROUP regulují tok 

různých médií v mnoha průmyslových 

odvětvích od zdroje až k cíli bezprostředně předcházejícímu konečnému uživateli. 
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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 a také jednotlivým typům 
klapek byly 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. 


