
PROFIL SPOLEČNOSTI 
Globální dodavatel služeb a nástrojů pro obrábění



DORMER PRAMET JE VÝROBCE A DODAVATEL 
NÁSTROJŮ PRO OBRÁBĚNÍ KOVŮ.

Naše globální působení zahrnuje více než 20 obchodních 
zastoupení, výrobní závody na třech kontinentech a vysoce 
rozvinutou logistickou síť. 

Díky jednomu z nejkompletnějších a všestranných výrobních 
programů v tomto oboru nabízíme širokou paletu monolitních  
a destičkových nástrojů z jednoho zdroje. 

KDO JSME
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Zal. 1951, Šumperk, Česká republika



VÝROBA

PRIMÁRNÍ VÝROBNÍ ZÁVODY 
JSOU V ŠUMPERKU V ČESKÉ REPUBLICE
A V SÃO PAULU V BRAZÍLII. 

Tyto závody mají dohromady více než 100 let specializovaných 
výrobních zkušeností.

Zajišťujeme kompletní výrobní proces, od zpracování surovin až 
po zabalení hotového zboží. Vše je řízeno v rámci naší společnosti, 
můžeme zaručit nepřetržitou trvale vysokou kvalitu produktů. 



Výrobní závod na VBD nástroje: Šumperk, Česká republika

Výrobní závod na rotační nástroje: São Paulo, Brazílie

ŠUMPERK
Česká republika

35 000 m2

VÝROBNÍ
PLOCHY

900
ZAMĚSTNANCŮ

SÃO PAULO
Brazílie



Máme jeden z nejširších dostupných výrobních programů, který zahrnuje 
výrobu VBD, monolitních nástrojů z rychlořezné oceli, ze slinutého 
karbidu, ale i nástroje pro univerzální a vysoce výkonné použití.
     
V produktových řadách s více než 40 000 výrobky nabízíme řešení 
prakticky pro všechny aplikace v obrábění kovů.

SOUSTRUŽENÍ
Nástroje pro soustružení vnějších i vnitřních ploch, upichování 
a zapichování, ořezávání svarů a obrábění tyčí, nástroje pro 
soustružení závitů

FRÉZOVÁNÍ
Čelní frézování, frézování do rohu, kopírovací frézování, kotoučové 
a tvarové frézy, hrubovací frézy, dokončovací frézy, frézy HSS-E 
a monolitní karbidové frézy, technické frézy

VÝROBA OTVORŮ 
Monolitní vrtáky HSS, HSS-E a monolitní karbidové vrtáky, vrtáky 

PRODUKTY



s vyměnitelnou hlavou, VBD vrtáky, vystružovací a zahlubovací nástroje, 
vyvrtávací nože                                      

VÝROBA ZÁVITŮ
Ruční a strojní závitníky, závitníky speciálně zaměřené pro určitý 
materiál, závitořezné frézy

SPECIÁLY
Mimo náš standardní sortiment nabízíme i řešení na míru, od mírné 
úpravy standardního nástroje až po navržení a odladění na zakázku 
zkonstruovaného nástroje. Využijte i našich technologických služeb.

PROLOG
Naše výdejní systémy ProLog pomáhají zákazníkům maximalizovat 
produktivitu zajištěním nepřetržitého přístupu ke spotřebním 
materiálům, optimálním zabezpečením zásob a údajů, automatickým 
doplňováním a opětovným objednáváním i kompletním přehledem 
a odpovědností za zásoby. 



Naše globální prodejní síť zahrnuje více než 100 trhů po celém světě, 
zajišťujeme tedy opravdu globální pokrytí. 
       
S více než 700 zaměstnanci, kteří jsou v kontaktu se zákazníky, 
jsme schopni rychle reagovat na potřeby našich zákazníků a sdílet 
zkušenosti a znalosti, kdykoli a kdekoli jsou přesně zapotřebí.

Každý zaměstnanec společnosti Dormer Pramet má podporu 
v účinných systémech a procesech řízení, přičemž nese závazek 
k realizaci naší vize: nezpůsobit žádnou újmu našim zaměstnancům, 
životnímu prostředí ani našim partnerům.

PRODEJNÍ SÍŤ



GLOBÁLNÍ POKRYTÍ TRHU

Prodejní jednotka
Obchodní zástupce
Distributoři



MRO

DIE & MOULD

HEAVY
MACHINING

RAILWAY

Příklady naší spolehlivosti lze nalézt v různých průmyslových odvětvích. Máme 
specifické odborné znalosti v několika odvětvích zahrnujících:

•   Všeobecné obrábění
•   Operace pro údržbu,  Opravy a generální opravy
•   Železnice
•   Těžké obrábění 
•   Formy a zápustky
•   Výroba a montáž leteckých a kosmických konstrukcí 

CÍLOVÁ 
PRŮMYSLOVÁ 
ODVĚTVÍ 





Naše evropské výrobní centrum v České republice je také sídlem XP Centra, 
našeho globálního výzkumného a vývojového střediska, kde se zaměřujeme na 
tři klíčové oblasti: vývoj produktů, testování a vzdělávání.

Za pomoci nejmodernějších zařízení zde vyvíjíme nové CVD a PVD povlaky a 
pracujeme na efektivnějším provedení řezné hrany.

XP Centrum je také místo, kde vyvíjíme a důsledně testujeme nové výrobky před 
uvedením na trh.

Naši zákazníci a distribuční partneři mají přístup k našim bezkonkurenčním 
odborným znalostem prostřednictvím některého z našich pěti vzdělávacích 
a školicích středisek, která se nacházejí v Brazílii, České republice, Rusku, Velké 
Británii a USA.

VÝZKUM 
A VÝVOJ 



VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA

Stačí kliknout 
www.xpvirtual.com.



Máme strategicky rozmístěná distribuční centra v Nizozemsku a USA 
a další skladové provozy v Brazílii a Číně.

Díky nejmodernějším technologiím a systémům jsme schopni zaručit 
vysoce spolehlivé a bezpečné zajištění dodávek.

Také naše flexibilní možnosti dodání a obrovské množství zásob 
poskytují zákazníkům naprostou jistotu, že dostanou objednané 
produkty, kdykoli a kdekoli je potřebují. 

GLOBÁLNÍ 
LOGISTIKA 

DODÁVKA
DO VĚTŠINY 
ZEMÍ

JEDNA ZÁSILKA 
ODESLÁNA
KAŽDÝCH
10 SEKUND



GLOBÁLNÍ LOGISTIKA

Hebron, Kentucky, USA

Sao Paulo, Brazílie

Schiedam, Nizozemsko

Šanghaj, Čína



Other countries

South America
T: +55 11 5660 3000
info.br@dormerpramet.com

Adria
T: +420 583 381 527
info.rcee@dormerpramet.com

Rest of the World
Dormer Pramet International UK
T: +44 1246 571338
info.int@dormerpramet.com 

Dormer Pramet International CZ
T: +420 583 381 520
info.int.cz@dormerpramet.com

Austria
T: +31 10 2080 240
info.at@dormerpramet.com

Belgium & Luxembourg
T: +32 3 440 59 01
info.be@dormerpramet.com

Brazil
T: +55 11 5660 3000
info.br@dormerpramet.com

Canada
T: (888) 336 7637
En Français: (888) 368 8457
cs.canada@dormerpramet.com

China
T: +86 21 2416 0508
info.cn@dormerpramet.com

Croatia
T: +385 98 407 489
info.hr@dormerpramet.com

Czech Republic 
T: +420 583 381 111
info.cz@dormerpramet.com

Denmark
T: 808 82106
info.se@dormerpramet.com

Finland
T: 0205 44 7003
info.fi@dormerpramet.com

France
T: +33 (0)2 47 62 57 01
info.fr@dormerpramet.com

Germany 
T: +49 9131 933 08 70
info.de@dormerpramet.com
 
Hungary 
T: +36-96 / 522-846
info.hu@dormerpramet.com

India
T: +91 11 4601 5686
info.in@dormerpramet.com

Italy 
T: +39 02 30 70 54 44
info.it@dormerpramet.com

Kazakhstan 
T: +7 771 305 11 45
info.kz@dormerpramet.com

Mexico
T: +52 (555) 7293981
cs.mexico@dormerpramet.com

Netherlands
T: +31 10 2080 240
info.nl@dormerpramet.com

Norway 
T: 800 10 113
info.se@dormerpramet.com

Poland 
T: +48 32 78-15-890
info.pl@dormerpramet.com

Portugal
T: +351 21 424 54 21
info.pt@dormerpramet.com

Romania
T: +4(0)730 015 885
info.ro@dormerpramet.com

Russia
Т: +7 (495) 775 10 28
info.ru@dormerpramet.com

Slovakia
T: +421 (41) 764 54 60
info.sk@dormerpramet.com

Slovenia
T: +385 98 407 489
info.si@dormerpramet.com

Spain 
T: +34 935717722
info.es@dormerpramet.com

Sweden
responsible for Iceland
T: +46 35 16 52 96
info.se@dormerpramet.com

Switzerland
T: +31 10 2080 240
info.ch@dormerpramet.com

Turkey
T: +90 533 212 45 47
info.tr@dormerpramet.com

Ukraine
T: +38 056 736 30 21
info.ua@dormerpramet.com

United Kingdom
responsible for Ireland
T: 0870 850 4466
info.uk@dormerpramet.com

United States of America
T: (800) 877-3745 
cs@dormerpramet.com

 www.dormerpramet.com
 youtube.com/dormerpramet
 facebook.com/dormerprametsocial
 linkedin.com/company/dormerpramet
 twitter.com/dormerpramet
 instagram.com/dormerprametsocial

Jako odborníci můžete sami pouhým pohledem na třísku
posoudit kvalitu odvedené práce. Tříska svým čistým
a jednoduchým tvarem v sobě nese příběh. Tříska je jasný 
a neměnný ukazatel a proto je naším symbolem. 
Jsme prostě spolehliví.


