KOMPLEXNÍ ¤E·ENÍ PRO HYDRAULIKU
PNEUMATIKU
A MAZÁNÍ

DODÁVKY
NÁHRADNÍCH DÍLÒ

NÁHRADNÍ DÍLY

O nás
Vážení obchodní přátelé,
Firma Milan Chvalina - CHVALIS byla založena v roce 1990. Od svého vzniku se
soustředila na poskytování odborných služeb v oblasti servisu hydrauliky,
pneumatiky a mazání.
V roce 1992 firma začala zajišťovat trvalou údržbu hydraulických a pneumatických
systémů několika významných výrobních podniků a v této souvislosti výrazně rozšířila své aktivity o nové služby, dodávky náhradních dílů, expresní opravy hydraulických válců a čerpadel a zakázkovou výrobu. V současné době nabízí komplexní služby nejen v oblasti hydrauliky a pneumatiky, ale i v oblasti systémů
centrálního mazání a patří mezi nejvýznamnější systémové integrátory v ČR.
Na počátku své činnosti pracovala pro podniky v oblastech papírenského, chemického průmyslu a těžby dřeva. Nyní jejích služeb využívá mnoho významných
výrobních firem automobilového, papírenského, chemického, dřevařského, hutního a stavebního průmyslu, včetně výrobců a provozovatelů kolejových vozidel na celém území České a Slovenské republiky.
V roce 1992 uzavřela smlouvu o distribučním zastoupení firmy Parker Hannifin a v současné době získala status
tzv. Premier distributora, tedy nejvyšší možné příčky mezi distributory této firmy. Významným oceněním je status Hydraulické technologické centrum Parker, který firma získala v roce 2006. Pro výrobky firmy Parker
Hannifin poskytuje servis na celém území České republiky a její prvky aplikuje do svých výrobků (hydraulické
agregáty, filtrační systémy, pneumatické systémy apod.).
Na sklonku téhož roku 1990 firma Milan Chvalina – CHVALIS začala poskytovat servisní služby a zajišťovat dodávky náhradních dílů pro systém firmy Eaton – Vickers, přičemž v roce 2015 získala status-certifikát "EATONSystém Partner-Industrial". V roce 1996/1997 byl vybudován vlastní výrobní areál v Hoštce, v severních Čechách,
který zahrnuje zázemí pro veškeré servisní, obchodní a výrobní aktivity.
Z důvodu zásadních změn právního rámce podnikání v České republice byla v červnu 2001 založena společnost
CHVALIS s. r. o., která od ledna 2002 převzala veškeré aktivity firmy Milan Chvalina – CHVALIS. Na podzim roku
2006 bylo slavnostně otevřeno vlastní vzdělávací a školící centrum.
Velkým pomocníkem pro řízení společnosti bylo zavedení nového IS Navision v roce 2008, v této době měla společnost již cca 92 zaměstnanců, včetně zázemí 20-ti vybavených servisních vozů, které pracují pro naše
zákazníky 24 hodin/365 dnů v roce.
V roce 1999 firma zavedla systém managementu kvality dle normy ISO 9001:1994, který byl na podzim roku 2009
recertifikován. V oblasti železničního průmyslu je společnost držitelem Certifikátu technické způsobilosti dodavatele Českých drah a Certifikátu dodavatele SŽDC.
Dne 29. listopadu 2013 byla podepsána distribuční smlouva se společností SKF Ložiska, a.s. a firma CHVALIS
se tak stala autorizovaným distributorem mazacích systémů značky SKF-mazací systémy.
Od roku 2010 do roku 2015 firma postupně otevřela pět poboček – v Liberci, Rokycanech, Sušici, Čekých
Budějovicích a Prostějově, se statutem "CHVALIS – Prodejní centrum" ve kterých je, kromě servisního zázemí,
vždy umístěna prodejna hydrauliky a pneumatiky ParkerStore, kompletně vybavená technologií pro výrobu hydraulických hadic a službou 24 hodin s osvědčením "Certifikace hadicové dílny-ParkerStore", platné pro roky
2015/2016.
Milan Chvalina
jednatel a ředitel společnosti

CHVALIS s. r. o. Vám nabízí dodávky náhradních dílů a komponentů
pro hydraulické, pneumatické a mazací systémy.
• Více než dvacetiletá zkušenost se zajišťováním náhradních dílů.
• Servis a případná montáž dodaných komponentů.
• Pomoc při sjednocování používaných prvků.
• Provozování konsignačních skladů.
• Pomoc při řešení havarijních situací.
• Náhrady zastaralých nevyráběných dílů.
• Bezplatná technická pomoc při specifikaci dílů přímo u odstaveného zařízení, nebo
dle poskytnuté dokumentace.
• Komplexní dodávky poptávaných dílů z oborů: hydraulika, pneumatika a průmyslová
automatizace.
• Rychlé dodávky náhradních dílů z vlastního skladu, čítajícího více než 4 500 položek
hydraulických a pneumatických prvků.

Dodávky náhradních dílů
Distribuční zastoupení Parker Hannifin
CHVALIS s. r. o. je od roku 1992 distributorem a servisním střediskem
prvků společnosti Parker Hannifin. Dodáváme kompletní sortiment
hydraulických, pneumatických, filtračních a spojovacích prvků (šroubení,
trubky, hadice, rychlospojky atd.). Přehledové katalogy Vám jsou k dispozici
na internetových stránkách www.chvalis.cz.
V našem servisním středisku provádíme opravy čerpadel, motorů, válců
a ventilů. Zajišťujeme náhradní díly, případně náhrady. Ve skladu je Vám
k dispozici široký sortiment náhradních dílů.

Distribuční a servisní zastoupení DENISON Hydraulics
Od 1. ledna 2005 jsme rozšířili naší servisní a dodavatelskou nabídku
o autorizovaný servis a opravy hydraulických prvků firmy
DENISON HYDRAULICS.
V našem servisním středisku provádíme opravy lamelových čerpadel
s konstantním geometrickým objemem (pro určité typy i na počkání).
Pro prvky DENISON zajišťujeme náhradní díly, případně náhrady.

Servis a dodávky náhradních dílů VICKERS
Společnost CHVALIS od roku 1992 poskytuje servis hydraulických prvků
společnosti EATON - Vickers Systems. V našem servisním středisku provádíme
opravy čerpadel s konstantním geometrickým objemem (pro určité typy i na
počkání). Zajišťujeme náhradní díly, případně náhrady. V našem servisním
skladu je Vám k dispozici široký sortiment náhradních dílů.

Dodávky náhradních dílů mazacích systémů The Flow a DELIMON
Nabízíme Vám dodávky nových systémů, případně náhradní díly pro centrální
tukové mazání, centrální mazací systémy papírenských strojů a pro systémy
progresivního mazání.

Dodávky náhradních dílů ostatních výrobců
V oblasti hydraulických prvků nabízíme:
hydraulické ventily, rozvaděče, čerpadla, spojky, válce, tlumiče, hadice,
šroubení, manometry, filtry, agregáty, bloky, těsnění, hydromotory, rychlospojky, měřící přístroje pro údržbu například od těchto výrobců:
AEROQUIP, ARLON, ATOS, BOSCH, BRUENINGHAUS, CAMOZZI,
FINN-FILTER, HALDEX, HAWE, HYDAC, HYDRAULIKRING, HYTOS,
MAHLE, MOOG, BOSCH-REXROTH, ORSTA, SAUER, UCC, VOAC, VOITH.
V oblasti pneumatických prvků nabízíme:
pneumatické ventily, rozvaděče, spojky, šroubení, válce, tlumiče, hadice,
úpravné jednotky vzduchu, tlačítka například od těchto výrobců:
ATLAS, ASCO - JOUCOMATIC, BOSCH, HERION, HOERBIGER, MAXAM,
NORGREN, NUMATICS, ORIGA, PREMA, REXROTH, ROSS, SEMPRESS,
SCHRADER BELLOWS, WILKERSON.
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Servis hadic u zákazníka

Souãást divize Hydrauliky Parker Hannifin

SÍDLO FIRMY
CHVALIS s.r.o.
Velešická 54
411 72 Hoštka
tel.: 416 857 711
fax: 416 814 198
e-mail: info@chvalis.cz
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www.chvalis.cz
Pobočka ROKYCANY

Pobočka SUŠICE

Pobočka Č. BUDĚJOVICE

Pobočka PROSTĚJOV

CHVALIS s.r.o.
České mládeže 708/108
460 08 Liberec VIII – Dolní Hanychov
tel.: 482 400 013, 724 483 329
fax: 482 312 463
e-mail: liberec@chvalis.cz
http: www.chvalis.cz

CHVALIS s.r.o.
Arbesova 820/III
337 01 Rokycany
tel.: 371 720 461, 725 118 017
fax: 371 785 620
e-mail: rokycany@chvalis.cz
http: www.chvalis.cz

CHVALIS s.r.o.
T. G. Masaryka 151/II
342 01 Sušice
tel.: 376 523 342, 725 393 251
e-mail: susice@chvalis.cz
http: www.chvalis.cz

CHVALIS s.r.o.
Pražská 497/62
370 04 České Budějovice
tel.: 387 310 135, 725 516 066
fax: 387 203 173
e-mail: c.budejovice@chvalis.cz
http: www.chvalis.cz

CHVALIS s.r.o.
Za Olomouckou 5033/3
796 01 Prostějov
tel.: 725 577 097, 725 577 095
e-mail: prostejov@chvalis.cz
http: www.chvalis.cz
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