
 

 

Olomoucká společnost ABO posiluje svou expanzi na 
světových trzích založením nových poboček 

 
 
 

Olomouc, 16. 1. 2015  

 

Olomoucká výrobní společnost ABO, která je největším producentem uzavíracích 

a zpětných klapek pro průmyslové použití v České republice, pokračovala v roce 2014 ve 

své expanzi do zemí Středního východu a Asie, kde se svými výrobky úspěšně konkuruje 

lokálním hráčům. 

 

Expanzivní strategii společnost zahájila krátce po svém založení, kdy byla v roce 1996 

založena 1. pobočka na Slovensku v Banské Bystrici. Orientace společnosti na východní 

trhy začala v roce 2008 založením pobočky v Rusku – ABO Armatura. V roce 2010 byla 

založena pobočka ABO Asia & Pacific v Singapuru. V roce 2013 společnost založila svou 

pobočku také v Číně, což bylo velmi administrativně velmi náročné a založení předcházela 

pečlivá příprava. V průběhu roku 2014 ABO obnovilo pobočku na Ukrajině, která je 

umístěna v Dněpropetrovsku a založilo novou pobočku - na Středním východě v Bahrajnu.  

 
 



 

 

 

Obnovení pobočky na Ukrajině v Dněpropetrovsku vysvětluje majitel společnosti ABO 

Ing. Miroslav Študent následovně: "My jsme tam vždycky prodávali zajímavé objemy zboží 

a bereme to jako určitou investici do budoucna. Věřím, že konflikt ustoupí, a tak 

vyčkáváme. Až začne poválečná obnova, a při té jsou armatury vždy potřeba, budeme na 

místě první."  

 

Zakládáním zahraničních poboček se ABO maximálně snaží o odbourání geografických 

distancí. V zahraničí jsou výrobky ABO poptávány pro svoji evropskou kvalitu, která je 

odlišuje od místních výrobců. Široké produktové portfolio motýlkových klapek od klapek 

centrických až po klapky kategorie „high performance“ jsou dalším důvodem, proč 

zákazníci na východních trzích preferují čím dál více armatury z ABO. Rostoucí trend 

poptávky po armaturách ABO vede k postupnému rozšiřování výrobních a skladovacích 

prostor, které jsou umístěny spolu s centrálou firmy v Olomouci. 
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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.  


