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O společnosti

Lakovny od 
profesionálů

Jsme český dodavatel lakovacích linek a na trhu pů-

sobíme již od roku 1993. Svému oboru dokonale 

rozumíme a najdeme pro vás vhodné řešení. Inovace 

považujeme za nezbytnou součást naší strategie.

Technologiím, které nabízíme, věříme a pokládáme je 

za to nejlepší, co můžete na trhu získat. Očekávejte 

od nás komplexní návrh a realizaci lakovacích linek od 

A do Z. Připravíme pro vás to nejlepší řešení s ohle-

dem na provozní podmínky a ekonomiku provozu.

Kvalita

Odbornost

Efektivita

Automatizace

Řízení

Podpora
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Průmyslová odvětví

Máme zkušenosti s mnoha obory. Ať už pracujete ve 

strojírenství, stavebnictví nebo máte zakázkovou lakov-

nu, vždycky pro vás najdeme to nejvhodnější řešení.

• Automobilový průmysl

• Zemědělská technika

• Výrobky pro stavebnictví

• Bílá technika a domácnost

• Zpracování hliníku

• Strojírenství

• Energetický průmysl

• Komerční lakovny
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O společnosti

Naši zákazníci
Vybrané realizace
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Služby

Známe velmi dobře celý proces lakovaní i ovládací 

software a našim zákazníkům poskytujeme online 

servisní podporu. Případné problémy identifi ku-

jeme 24/7 a ihned vám poradíme, jak postupovat.

Online podpora

Provádíme školení pro obsluhy lakoven, techno-

logické pracovníky a vedoucí lakoven. Poradíme 

vám s návrhem technologií a připravíme projek-

tovou dokumentaci. Zajišťujeme audity stávajících 

technologií, které zlepší efektivitu provozu.

Školení a poradenství

Zabýváme se vzděláváním, poradenstvím a exper-

tízní činností v oblasti povrchových úprav. Důraz 

klademe na kvalitu nabízených služeb i jejich kom-

plexnost. SQI disponuje vlastním technickým záze-

mím, které umožňuje provádět testování povrcho-

vých úprav a přípravků. Naši odborníci mohou také 

nabídnout důležitou technickou podporu všem na-

šim zákazníkům či připravit školení na míru.

Surface Quality Institute

Díky vlastní výrobě vám lakovací linku sestaví-

me přesně podle vašich požadavků. Náš výrobní 

závod se rozkládá na ploše 3 000 m², což je pro 

představu zhruba polovina fotbalového hřiště.

Ve výrobním a montážním týmu máme proškolené 

profesionály a používáme špičkové technologie.

Vlastní výrobní středisko
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O společnosti

Výzkum a vývoj

Sledujeme současné trendy, snažíme se o maximální au-

tomatizaci v souladu s konceptem Průmysl 4.0. Přicházíme 

s inovacemi při optimalizaci procesů, nabízíme virtuální 

spuštění technologie či řešení problémů při lakování. Za-

měřujeme se na kolaborativní robotiku a vývoj nových me-

tod aplikace. 

Díky zkušenému týmu odborníků a modernímu vybavení 

můžeme výsledky naší práce aplikovat do provozu s cílem 

poskytnout našim zákazníkům konkurenční výhodu.

50+
inovačních projektů

3 500
korozních simulací ročně
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Ohleduplnost 
k životnímu 
prostředí

Při návrhu, realizaci, ale také provozu všech našich 

technologií vždy dbáme na ochranu životního prostře-

dí. Využíváme při tom moderní technologie, jako například 

rekuperace tepla, které vzniká provozem našich linek.

Lakovací linky navrhujeme tak, aby při jejich provozu byly 

veškeré energie využity efektivně a jejich spotřeba byla co 

nejnižší. Tím nepřímo přispíváme ke snižování emisí při zís-

kávání energetických zdrojů. 

Pro ochranu ovzduší využíváme pro čištění odpadní-

ho vzduchu z lakoven technologii biofi ltrace. Ta po-

mocí mikroorganismů transformuje škodlivé látky a od-

straňuje tak 100 % zápachu a odpadních látek. Jedná se 

o tzv. BAT technologii.

Při návrhu a realizaci neutralizačních stanic vždy dbáme na 

stoprocentní funkčnost zařízení tak, aby všechna vypou-

štěná voda splňovala ty nejpřísnější limity pro odvod do 

kanalizace.

Jsme součástí projektu Zelená fi rma, který se zaměřu-

je na ekologické zpracování a recyklaci elektroodpadu 

a použitých baterií.
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O společnosti

Servisní středisko

Máme rozsáhlé servisní zázemí a tým špičkových techniků 

v terénu. Servis a údržba lakovacích linek je jednou z našich 

silných stránek.

• Záruční a pozáruční servis lakoven

• Rekonstrukce a modernizace

• Stěhování lakoven

• Servisní hotline 24/7

Servisní linka pro 

Českou republiku

+420 800 050 271
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Online shop ITS

Abychom našim zákazníkům co nejvíce usnadnili objedná-

vání náhradních dílů či dílčích technologií, spustili jsme nový 

online shop ITS. Najdete v něm rozsáhlý sortiment rychlo-

obrátkových dílů, přehledně roztříděných do jednotlivých 

kategorií. 

Po autorizaci formou registrace tak budete moct pohodlně 

objednávat náhradní díly nebo poptat vybrané technologie. 

Samozřejmostí je databáze vašich předchozích objednávek.

www.shop.itsbrno.cz
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Řešení na míru

Práškové 
lakovny 
na míru

Práškové lakovny jsou komplexní technologické celky 

pro fi nální úpravu povrchu. Nejčastější je úprava povrchu 

kovových výrobků, ale za určitých podmínek je možné práš-

kově lakovat i plastové výrobky či materiály na bázi dřeva.

V závislosti na požadavcích provozu je možné volit z něko-

lika typů lakoven. Mohou být manuální či automatické, 

zavážecí či průběžné. Všechny lakovací linky mohou být 

vybaveny roboty na různých uzlech. Možností a kombinací 

je více.

Realizace komplexních projektů na klíč s sebou nesou vel-

kou zodpovědnost za celou škálu zařízení a systémů. Jsme 

si vědomi vysokých nároků zákazníků, a proto reagujeme 

rychle a profesionálně. Náš tým vám pomůže s výběrem 

optimálního řešení pro váš provoz.
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Základní přehled

Variabilita

Jednoduchá obsluha

Rychlé změny barev

Servis

Příznivá cena

Zavážecí linka s manuálním 
dopravníkem

Poměr cena/výkon

Ovládání
TIP
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Řešení na míru

Kapacita linky

Náklady na m² lakované plochy

Dosažitelná kvalita

Servis

Průběžná linka s automatickou 
lakovací kabinou

Proces

Kapacita
TIP
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Rychlé změny barev

Možnost více kabin

Možnost KTL uzlu

Nosnost dopravníku

Dosažitelná kvalita

Taktová linka s automatickou 
lakovací kabinou

Řízení

Automatizace
TIP
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Řešení na míru

Chemická
předúprava

Podle zpracovaného materiálu a způsobu využití výrobku 

navrhneme nejvhodnější úpravu povrchu před lakováním. 

Povrch je upravován ručním vysokotlakým postřikem, v za-

vážecím komorovém Washing Boxu, kontinuálně v tunelu 

nebo ponorově.

Procesy jako odmaštění, moření, fosfátovaní aj. se používa-

jí s ohledem na prostředí, kterému bude výrobek vystaven, 

struktuře materiálu a požadované odolnosti proti korozi.
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Nadrozměrné dílce

Drobné dílce ve velkých sériích

Tvarově složité dílce

Variabilní počet stupňů

Ponorová předúprava
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Řešení na míru

Aplikace postřikem

Kapacita

Kontinuální provoz

Počet stupňů dle technologie

Tunelová předúprava

18
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Úspora prostoru

Aplikace postřikem

Až 5 stupňů postřiku

Pro malé série

Komorová předúprava
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Řešení na míru

Kataforéza

(KTL) 

Metoda kataforetického lakování je založena na principu 

akumulace barvy elektrickým proudem. Jedná se o bez-

konkurenční způsob povrchové úpravy, pokud jde o kvalitu 

a trvanlivost.

Tento typ aplikace je oblíbený díky svým vynikajícím techno-

logickým vlastnostem – vysoká odolnost proti korozi, skvělá 

účinnost s regeneračním systémem, nízké znečištění životní-

ho prostředí díky systému na bázi vody a nízké riziko požáru.

Pro ocelové, hliníkové a pozinkované produkty

Pro složité díly a smontované sestavy

Ponorový systém

Kapacita

20



www.itsbrno.cz

Lakovací 
kabiny

Stejně jako v případě předúpravy povrchu, existuje i více 

typů lakovacích kabin. Mezi určující parametry patří, zda je 

požadována rychlá změna barvy, její vracení či rychlost čiš-

tění kabiny. Při volbě vhodného typu lakovací kabiny je pod-

statné, zda nanášení práškové barvy bude probíhat automa-

ticky, či manuálně. Naši odborníci vám pomohou vybrat to 

nejlepší řešení právě pro váš provoz.
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Řešení na míru

Průjezdní i komorová

Z nerezové oceli

Integrované odsávání

Snadná obsluha

Rychlá změna barvy

Možnost vracet barvu

Filtrační kabina
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Průjezdní

Z nerezové oceli nebo plastová

Automatické i manuální lakování

Snadná obsluha

Rychlá změna barvy

Kabina s externím odsáváním
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Řešení na míru

Vhodná pro jednu barvu

Externí odsávání

Snadná údržba

Možnost vracet barvu

Nerezová automatická kabina
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Možnost využití lakovacích zvonů

Rychlá změna barvy

Snadná údržba

Možnost vracet barvu

Rychlé čištění

Plastová automatická kabina
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Řešení na míru

Vracení 
práškové 
barvy

Prášková barva, která není účinně nanesena na lakovaný vý-

robek, je odsávaná z kabiny. Pro snížení spotřeby práškové 

barvy, a tedy fi nanční úsporu, je vhodné separovaný prášek 

vracet zpět v podobě recyklátu. 

Mnoho zákazníků však možnosti vrácení práškové barvy 

stále nevyužívá. Přitom se jedná o velmi účinný systém pro 

zvýšení efektivity. V kombinaci s práškovým centrem Pow-

derVision tak ITS nabízí komplexní řešení pro úsporu vašich 

nákladů.

1.  Nová prášková barva

2.  Práškové centrum PowderVision

3.  Aplikace prášku v lakovací kabině

4.  Odsávání přebytečné barvy z kabiny

5.  Separace využitelné barvy v cyklonu

6.  Vrácení využitelné barvy do zásobníku

7.  Recyklovaná prášková barva

1.

2.

3.

5.

6.
4.

7.
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Práškové 
centrum

Na základě mnohaletých zkušeností jsme vyvinuli vlastní 

práškové centrum PowderVision. Různé typy výbav uspokojí 

i ty nejnáročnější požadavky našich zákazníků. PowderVision 

je srdcem pro dosažení vynikajících výsledků při automatic-

ké aplikaci práškových barev.

Automatické řízení poměru barev

Přesné dávkování recyklované barvy

Rychlé čištění pistolí

Snímání hladiny prášku bez nutnosti kalibrace

27



Řešení na míru

Aplikační 
technika

Naše lakovny standardně dodáváme vybavené aplikační 

technikou Sames. V případě požadavku ale můžeme inte-

grovat aplikační techniku i od jiných renomovaných výrobců.

Automatické pistole

Automatické zvony Inobell

Ruční pistole

Ruční lakovací vozíky

28
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Robotické 
lakování

Využití robotické aplikace práškové barvy nachází uplatně-

ní zejména při lakování složitých výrobků ve velkých sériích. 

Další možnosti, jak automatizovat celou lakovnu, je využití 

robota pro automatické navěšování a svěšování výrobků či 

nasazení mobilního robota pro bezproblémové zásobování 

lakovny materiálem.

S integrací robotických systemů v lakovnách v souladu 

s konceptem Průmysl 4.0 máme velké zkušenosti.
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Řešení na míru

Sušicí 
a vypalovací 
pece

Pří návrhu a realizaci všech pecí dbáme na optimální vý-

kon a rovnoměrné rozvedení tepla po celém jejich objemu. 

Díky tomu dosahujeme konstantní teploty v rozsahu něko-

lika stupňů. Pece navrhujeme jako komorové či průjezdní. 

Ty mohou být rozděleny na různé teplotní zóny. Toto řeše-

ní zajistí dosažení optimální teplotní/vypalovací křivky i pro 

složité dílce.

Přímý nebo nepřímý plynový ohřev

Horký vzduch

LTO

Infračervené záření

Hybridní a speciální*

Způsob ohřevu:
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Chladicí 
tunely

Pokud je třeba začít s výrobky po výjezdu z vypalovací pece 

co nejdříve manipulovat, je vhodné zařadit do technologie 

chladicí tunely. Dělí se dle použité technologie na chlazení 

s externím přívodem a odvodem vzduchu a na klimatizova-

né uzavřené okruhy. Chladicí tunely slouží především pro 

bezpečnou manipulaci s výrobky, ale také zvyšují komfort 

obsluhy v provozech lakoven. Díly, které by bez použití chla-

dicích tunelů předaly své teplo do prostoru haly, jej i při zá-

kladním provedení odvádí mimo prostor lakovny.

Chlazení venkovním vzduchem

Klimatizovaný uzavřený okruh

Bezpečná manipulace s výrobky

Zvýšení komfortu obsluhy

Výhody:
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Řešení na míru

Dopravníky Do našich lakoven dodáváme dopravníky od předních svě-

tových výrobců s mnohaletými zkušenostmi. Sortiment zá-

věsných dopravních systémů zahrnuje jednoduchá manuál-

ní řešení, automatické podvěsné dopravníky či komplexní 

Power&Free systémy.

Pojezdové vozíky

Dopravníky s přesuvníkem

Dopravník s křižovatkami

Podvěsný kontinuální dopravník

Power&Free

Manuální:

Průběžné:
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Neutralizační
stanice

Vždy, když je součástí technologie chemická předúprava, je 

zapotřebí tyto předem přesně defi nované oplachové vody 

neutralizovat. Neutralizační stanice ITS mohou být dodány 

částečně nebo plně automatizované, včetně automatické 

kalibrace pH sond. Na obsluze je pouze kontrola technolo-

gie a doplňování provozních náplní.
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Řešení na míru

Vakuové
odparky

Alternativou pro neutralizaci oplachových vod jsou vakuové 

odparky. Výsledným produktem je destilovaná voda vhod-

ná pro opětovné použití nebo vypuštění do kanalizace na 

straně jedné a na straně druhé koncentrát určený k odborné 

likvidaci. Toto řešení je vhodné zejména pro provozy s obtíž-

ně dosažitelnými limity pro vypouštění do kanalizační stoky.
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Řídicí systém HiVision je komplexní systém vyvinutý na základě mnohale-

tých zkušeností v oblasti řízení lakovacích linek. V souladu 

s nejnovějšími trendy nabízí přehledné uživatelské prostře-

dí až na 40‘‘ dotykových terminálech. Možnost libovolného 

rozšíření ovládacích modulů o další funkce či úprava systé-

mu na míru činí ze systému HiVision nejlepší dostupné ře-

šení na trhu.

Připraveno na Průmysl 4.0 

Vzdálená podpora 24/7

Přídavné moduly

Integrace do podnikového ERP

Databáze pro sběr dat

Video o HiVision

35



Standardní komponenty

Typová řešení Kromě řešení komplexních projektů lakoven na míru nabízí-

me i standardizovaná řešení. Jedná se o vhodnou alternati-

vu pro menší provozy nebo také v případě obměny dílčích 

částí celé lakovací linky.

Pro tyto účely jsme vyvinuli modulové řešení, které nám 

umožňuje optimalizovat výrobní náklady a zkrátit dodací 

lhůty. Pořízení dílčího uzlu lakovací linky tak nikdy nebylo 

jednodušší. Hlavním určujícím parametrem pro volbu vhod-

ného řešení je velikost lakovaného dílce. Od něj se pak od-

víjí typ a velikost dané technologie.

36
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Určení velikosti 
lakovaného 
dílce

Základní parametr, který ovlivňuje velikost typového zaříze-

ní. Lze vybírat z kombinací základních rozměrů maximálního 

lakovaného dílce.

Šířka = S Výška = V Délka = D Hmotnost = m

500 1600 2000 100

1000 2000 2500 300

1500 2500 3000 500

2000 - 3500 1000

- - 4000 2000

- - 4500 -

37



Standardní komponenty

Lakovací 
kabina 
s externím 
suchým fi ltrem

• Zavážení dílů se provádí na podvěsném dopravníku  

(ručním nebo s pohonem). Nástřik se provádí většinou 

ručně a obsluha se pohybuje uvnitř kabiny kolem upra-

vovaného dílu

• Proudění vzduchu je svislé od stropu k odsávaní v pod-

laze

• Před suchý filtr je možné předřadit cyklonový odlučovač 

pro recyklaci barvy

• Nerezové provedení

Rozměry lakovací kabiny Velikost lakovací kabiny je určena maximálními rozměry la-

kovaných dílců. Vyberte si rozměry z tabulky a zašlete nám 

je. Na základě toho pro vás vybereme nejvhodnější řešení.

Max šířka dílce > Šířka kabiny

500 > 1900

1000 > 2400

1500 > 2900

2000 > 3400

Max. délka dílce > Délka kabiny

2000 > 3400

2500 > 3900

3000 > 4400

3500 > 4900

4000 > 5400

4500 > 5900

Max. výška dílce > Výška kabiny Výška stěny Výška podlahy

1600 > 1900 2200

5002000 > 2400 2600

2500 > 2900 3100

Lakovací kabinu nelze provozovat bez odpovídajícího odsávání. Díky 

tomu je zajištěna bezpečnost pracovního prostředí s ohledem na riziko 

výbuchu. Dle legislativy je nutné instalovat detekční a hasicí systém.
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Standardní komponenty

Filtrační 
lakovací 
kabina

• Filtrační patrony s odtahovým ventilátorem jsou součás-

tí lakovací kabiny. Filtrační moduly lze odpojit a využívat 

pro vracení barvy nebo používat stejné filtrační moduly 

bez recyklace barvy, tzv. lakovat do ztráty

• Průjezdná nebo zavážecí

• Vhodné jak pro automatické pistole s manipulátory, tak 

i pro ruční lakování

• Nerezové provedení s lakovaným nosným rámem

Rozměry lakovací kabiny Velikost lakovací kabiny je určena maximálními rozměry la-

kovaných dílců. Vyberte si rozměry z tabulky a zašlete nám 

je. Na základě toho pro vás vybereme nejvhodnější řešení.

Max. šířka dílce > Šířka kabiny Šířka kabiny s fi ltračním modulem

500 > 1500 2250

1000 > 2000 2750

1500 > 2500 3250

2000 > 3000 3750

Max. délka dílce > Délka kabiny Délka kabiny s 2 vestibuly

2000 > 3100 4100

2500 > 3600 4600

3000 > 4100 5100

3500 > 4600 5600

4000 > 5100 6100

4500 > 5600 6600

Max. výška dílce > Výška kabiny Výška kabiny s fi ltračním modulem

1600 > 2250 2600

2000 > 2650 3000

2500 > 3150 3500
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Standardní komponenty

Zavážecí 
chemická 
předúprava

• 3 stupně předúpravy (odmaštění + oplach + oplach de-

mineralizovanou vodou)

• Nerezové provedení

• Lakovaná vnější ocelová konstrukce

• Postřikové věnce se pohybují ve směru osy dopravníku 

a zajišťují dokonalý postřik celého dílce

• Snížená spotřeba vody díky kaskádě

• Ohřev aktivní lázně přes deskový výměník (kotle nejsou 

součástí)

• Výroba demineralizované vody není součástí

• Odtahový ventilátor pro páry

Rozměry zavážecí 
předúpravy

Velikost zavážecí předúpravy je určena maximálními rozmě-

ry lakovaných dílců. Vyberte si rozměry z tabulky a zašlete 

nám je. Na základě toho pro vás vybereme nejvhodnější ře-

šení.

Max. šířka dílce > Šířka tunelu Šířka předúpravy Celková šířka

500 > 1900 2450 3200

1000 > 2400 2950 3700

1500 > 2900 3450 4200

2000 > 3400 3950 4700

Max. délka dílce > Délka předúpravy Celková délka

2000 > 3600 4000

2500 > 4100 4500

3000 > 4600 5000

3500 > 5100 5500

4000 > 5600 6000

4500 > 6100 6500

Max. výška dílce > Výška tunelu Celková výška

1600 > 2600 4200

2000 > 3000 4600

2500 > 3500 5100
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Standardní komponenty

Komorová sušicí 
a vypalovací 
pec

• Ohřev na boční stěně nebo na stropě

• Plynový ohřev přímý/nepřímý

• Elektrický ohřev jako alternativa

Rozměry pece

Velikost pece je určena maximálními rozměry lakovaných 

dílců. Prosím vyberte si rozměry z tabulky a zašlete nám je. 

Na základě toho pro vás vybereme nejvhodnější řešení.

Šířka dílce > Šířka pece

500 > 1600

1000 > 2100

1500 > 2600

2000 > 3100

Délka dílce > Délka pece

2000 > 3000

2500 > 3500

3000 > 4000

3500 > 4500

4000 > 5000

4500 > 5500

Výška dílce > Výška pece

1600 > 3900

2000 > 4300

2500 > 4800
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Ostatní divize společnosti

Chemie

Poradíme vám, jak správně ošetřit povrch vašich 

výrobků chemickými prostředky. Zaměřujeme 

se na nejnovější technologie a ucelená řešení. 

Zastupujeme Alufi nish GmbH & Co. KG, Unitech 

Kühlschmierstoffe GmbH a Alit Technologies 

Srl.

Kompresory

Dodáváme kompresorové stanice na klíč. Zajis-

tíme projektovou dokumentaci, stavební úpravy, 

rozvody tlakového vzduchu, chlazení a elektric-

ké rozvody. Jsme dodavateli kompresorů i dílů 

značek Ingersoll Rand a Zephyr.

Tepelné zpracování

Od roku 2010 zastupujeme fi rmu Ipsen, přední-

ho světového výrobce pecí a linek pro tepelné 

zpracování kovů. Dodáme vám jak jednotlivé kali-

cí pece, tak komplexní linky pro sériovou výrobu.

Odlakování

Věnujeme se jak chemickému, tak termickému 

odlakování. K chemickému odlakování používáme 

výrobky společnosti Alit. Pro termické odlakování 

jsme výhradním distributorem fi rmy Pyrox. Naši 

odborníci vám poradí s vhodným řešením.

SQI laboratoř

Zabýváme se vzděláváním, poradenstvím a exper-

tizní činností v oboru povrchových úprav. V ochra-

ně environmentu poskytujeme lektorskou čin-

nost, odborné poradenství a legislativní podporu. 

Disponujeme moderní laboratoří, která umožňuje 

testování technologií a výrobků.

Závěsová technika 
a maskování

Zastupujeme společnost HangOn, která se zabývá 

vývojem a výrobou závěsové techniky a masková-

ním pro povrchové úpravy. Navrhneme vám nej-

vhodnější způsob zavěšení na dopravník nebo 

maskování na místech, která mají být ochráněna. 

Divize ITS
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Řípská 1549/11a
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Jsme tu pro vás, lakování 
máme v malíku.
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