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VALVE CONTROL, s.r.o. od svého založení v roce 1999 dodává 

průmyslové armatury a pohony předním průmyslovým podnikům 

v České a Slovenské republice. Ve svém oboru patří mezi vedoucí firmy 

na trhu. Společnost zastupuje významné evropské výrobce těchto 

komodit. V současnosti nabízí kompletní sortiment průmyslových 

armatur, její specializací jsou automatizované armatury. 

Celkové roční obraty se pohybují pravidelně okolo 100 mil. Kč. 

Ve společnosti pracuje aktuálně 14 zaměstnanců. V roce 2004 VALVE 

CONTROL, s.r.o. vybudovala výrobně-obchodní areál v Nivnici 

u Uherského Brodu, který zahrnuje administrativní, výrobní a skladové 
2prostory o celkové ploše 1500 m . Má certifikovaný systém řízení jakosti 

dle ISO 9001 pro dodávky a kompletaci automatizovaných uzavíracích 

a regulačních armatur. 

Portfolio zákazníků dnes zahrnuje více než 500 firem. Dodávané 

výrobky se uplatňují především v chemických a petrochemických 

závodech, potravinářství, farmacii, papírenství a dalších průmyslových 

oblastech. 

Cílem společnosti je být spolehlivým partnerem v oblasti průmyslových 

armatur a automatizace.

VALVE CONTROL, Ltd. has been supplying industrial valves and 

actuators to leading industrial enterprises in the Czech and Slovak 

Republics since its establishment in 1999. The company is one of the 

leaders of this field in the market. The company represents major 

European producers of these commodities. It offers a complete range of 

industrial valves with the specialization in automated valves. 

The total annual turnover is regularly around 100 million CZK. 

The company currently employs 14 people. In 2004 VALVE CONTROL 

Ltd. built a production-commercial compound in Nivnice near Uherský 

Brod. There are administrative, production and warehouse premises with 
2a total area of 1500m . The company is certified by EN ISO 9001 for 

supplies and assembly of automatic on-off valves and control valves.

The customer portfolio includes more than 500 companies. Supplied 

products are used primarily in chemical and petrochemical plants, food, 

pharmacy, paper and other industrial fields. 

The company aims to be a reliable partner in a field of industrial valves 

and automation. 
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Jsme předním dodavatelem průmyslových armatur a pohonů na našem trhu. Svoji činnost 

neustále rozvíjíme a zdokonalujeme. Spokojenost zákazníka je pro nás na prvním místě.

We are a leading supplier of industrial valves and actuators on the market. We are constantly 

developing our activities. Customer satisfaction is the priority.

Ing. Michal Bábíček, MBA

jednatel společnosti / managing director

SPOLEČNOST / COMPANY

1999
založení VALVE 

CONTROL, s.r.o.  

VALVE CONTROL, 

Ltd. Establishment   

2004
výstavba nového 

sídla společnosti  

construction of 

a new company 

headquarters 

2000
registrace ochranné 

známky

trade mark 

registration 

2005
certifikace  systému 

řízení kvality ISO 9001

certification of Quality 

Management System 

ISO 9001

2008
výstavba nové výrobní 

a skladové haly

construction of a new 

production and warehouse 

premises 
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Poskytneme Vám odborné poradenství při výběru vhodných průmyslových armatur 

a automatizace již při přípravě projektu. Na základě Vašich požadavků připravíme řešení na míru. 

Využíváme vlastní know-how založené na mnohaletých zkušenostech a technickou podporu 

několika desítek předních evropských výrobců. Pro všechny výrobky uváděné naší společností na 

trh poskytujeme záruční i pozáruční servis a zajišťujeme náhradní díly.

We provide you with expert advice on selection of suitable industrial valves and automation from 

the very beginning of the project preparation. Based on your requirements we will prepare the best 

solution for you. We use own know-how based on many years experience and a technical support 

of dozens of leading European manufacturers. We also provide guarantee, customer service and 

spare parts for all our products introduced to the market.  

SLUŽBY / SERVICES
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LIDÉ / PEOPLE
Vše, co se naší společnosti doposud podařilo, je zásluha našich zaměstnanců. Jejich 

profesionalita a neustálé zlepšování je jednou z priorit společnosti. Náš tým zkušených odborníků 

neustále doplňujeme a vytváříme příležitosti pro nové pracovníky

All the success our company has reached so far is thanks to our employees.  Their professional 

skills and continuous improvement is one of the priorities of the company. We constantly recruit 

experienced professionals and create opportunities for new workers. 

Teambuilding na kolech, září 2011

Teambuilding by cycling, September 2011
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MONTÁŽ / ASSEMBLY
Na základě požadavku zákazníka kompletujeme automatizované armatury podle certifikovaného 

postupu. Každá automatizovaná armatura je funkčně testována a vybavena výrobním štítkem 

a certifikátem jakosti. Každoročně expedujeme více než 3000 ks automatizovaných armatur. 

Přibližně 80 % jsou pneumaticky ovládané armatury a 20 % jsou armatury s elektrickými pohony. 

Významnou část dodávek tvoří výrobky do prostředí s nebezpečím výbuchu.

Based on customer´s requirements we assemble the automatic valves according to a certified 

procedure. Each automated valve is tested and equipped with a production label as well as with 

a certificate of quality. Every year we dispatch more than 3000 pieces of automated valves. 

Approximately 80% of the valves are pneumatically operated and 20% are valves with electric 

actuator. An important part of supplies are products made especially for surroundings with a high 

risk of explosion.  

Naše společnost je certifikována dle EN ISO 9001:2000

The company is certified acc. the EN ISO 9001:2000



výrobci 

producers

zákazníci

customers
VALVE CONTROL, s.r.o.JUST IN TIME 

LOGISTIKA / LOGISTICS
Logistici přísně dbají na dodržování termínu dodávky a kvalitu balení. K tuzemské dopravě 

využíváme osvědčené smluvní partnery. Veškeré zásilky jsou pojištěny proti poškození během 

přepravy. V případě urgentní potřeby jsme schopni expedovat automatizované armatury a jiné 

výrobky do 24 hodin. Pokud zákazník preferuje vlastního dopravce, zboží připravíme k vyzvednutí 

v naší expediční hale. Pro větší projekty nabízíme zákaznické přejímky a testy v našem podniku.

The personnel in Logistics meet the delivery terms strictly and pay special attention to quality of 

packing. We cooperate with professional partners for domestic transport. All shipments are 

insured against damage during transport. In case of an urgent need we are able to ship the 

automated valves and other products within 24 hrs. If the customer prefers his own carrier, we 

prepare the goods to be picked up in our dispatch hall. As far as larger projects are concerned, we 

offer customer inspection and testing in our premises. 
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PŘEHLED SORTIMENTU / PRODUCT RANGE

REGULAČNÍ
VENTILY

CONTROL
VALVES

Sortiment výrobků neustále rozšiřujeme a zdokonalujeme. Dodávané 

výrobky jsou určeny pro náročné podmínky chemického průmyslu a jsou

vhodné pro dlouhodobé vysoké zatížení. Mimo výrobků prezentovaných 

v katalogu nabízíme řešení konkrétního požadavku zákazníka.

We constantly expand and improve the product range. The supplied 

products are manufactured for demanding conditions of chemical 

industry and they are suitable for long term high loads. In addition to our 

products presented in a catalogue, we also offer a solution to a specific 

customer problem. 

AUTOMATIZOVANÉ
ARMATURY

AUTOMATED
VALVES

POHONY 
ARMATUR

VALVES
ACTUTATORS

RUČNÍ 
ARMATURY

LEVER OPERATED
VALVES

POJIŠŤOVACÍ A
REDUKČNÍ VENTILY

SAFETY AND
REDUCING VALVES

ZÁKAZNICKÁ
ŘEŠENÍ

TAILOR-MADE
SOLUTIONS
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Kulové kohouty Ball valves

Uzavírací klapky Butterfly valves

Ventily uzavírací Globe valves 

Pojišťovací ventily Safety valves

Membránové ventily Diaphragm valves

Výstelkové armatury Lined valves

Regulační ventily Control valves

Nožová šoupátka Knife gate valves

Sedlové pneumatické ventily Angle seat valves

Pneumatické pohony Pneumatic actuators

Elektrické pohony Electric actuators

Elektrické snímače Electric limit switches

Solenoidy Solenoid valves

Pozicionery Positioners

VÝROBKY / PRODUCTS
PEKOS, ARGUS, EPI, OMAL

TTV, BRAY, SWISSFLUID, MS ARMATUREN

ARI  ARMATUREN

VYC

ALFA LAVAL

SWISSFLUID

ARI, LDM, FLOWSERVE

LUCAVAL

OMAL

OMAL, PRO CONTROL

VALPES, CENTORK, PS AUTOMATION

ROTECH,  BARTEC, PEPPERL+FUCHS, IFM, TURCK

ASCO NUMATICS, THOMPSON   

PMV, SIEMENS, ECKARDT
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REFERENCE / REFERENCES
POTRAVINÁŘSTVÍ A FARMACIE

FOOD & PHARMA

MORAVSKOSLEZSKÉ 

CUKROVARY

PLZEŇSKÉ PIVOVARY

ZENTIVA

NESTLÉ

SYNTHON

TEVA CZECH INDUSTRIES

COCA-COLA HBC ČESKÁ 

REPUBLIKA

CUKROVARY A LIHOVARY TTD

KOFOLA

KARLOVARSKÁ KORUNNÍ 

PAPÍRENSTVÍ A CELULÓZA

PULP & PAPER

KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY 

BIOCEL PASKOV

OP PAPÍRNA

HUHTAMAKI ČESKÁ REPUBLIKA

JIP - PAPÍRNY VĚTŘNÍ

CHEMIE A PETROCHEMIE

CHEMICAL & PETROCHEMICAL

SPOLCHEMIE

SYNTHOS

PROCTER & GAMBLE

BORSODCHEM MCHZ

SYNTHESIA

DEZA

SLOVNAFT

SOKOLOVSKÁ UHELNÁ

BARUM CONTINENTAL

OIL & GAS

NAFTA GBELY

ČEPRO

SPP SLOVAKIA

SLOVNAFT

UNIPETROL RPA

VODÁRENSTVÍ A ÚPRAVA VODY

WATER TREATMENT

SEVEROČESKÉ VODOVODY A 

KANALIZACE

SLOVÁCKÉ VODÁRNY A 

KANALIZACE

PROMINENT SYSTEMS

ENVI-PUR

ASIO

ENERGETIKA 

POWER ENGINEERING

DALKIA

PLZEŇSKÁ ENERGETIKA

ČEZ

MVV ENERGIE CZ

STROJÍRENSTVÍ A JINÝ 

PRŮMYSL

MECHANICAL ENGINEERING 

AND OTHER INDUSTRY

ŠKODA AUTO

BOSCH DIESEL

DENSO MANUFACTURING

FRISCHBETON

CEMBRIT

CEMIX

XELLA CZ

LB MINERALS

KNAUF

RIGIPS

SKANSKA

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY

SLOVAKIA STEEL MILLS
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VALVE CONTROL, s.r.o.
U Dvora 213
CZ - 687 51 Nivnice

Tel./fax: +420 572 637 168
E-mail: info@valve.cz
www.valve.cz
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