
Špeciálna výroba dielov 
podľa výkresovej 

dokumentácie Rian 
Normalie S.R.O.



• Silnou stránkou spoločnosti Rian Normalie s.r.o. je výroba
špeciálnych dielov podľa výkresovej dokumentácie klientov
či podľa špecifikácie výrobcov ako Misumi, Hasco,
Meusburger, Dayton, MDL a mnoho ďalších, vyrábame tiež
podľa rôznych noriem - ISO, JIS, AFNOR alebo DIN.

• Jedná sa predovšetkým o špeciálne strižníky, vyhadzovače,
trubkové a ploché vyhadzovače, ohybníky, klinové
jednotky, jadrovníky, hydraulické valce, pružiny,
polyuretánové pružiny, vodiace kolíky, skrutky alebo
púzdra. Dokážeme zabezpečiť akýkoľvek diel podľa
výkresovej dokumentácie s toleranciou +-0,003.



• Tieto diely majú uplatnenie ako náhradné diely v Lisovacích nástrojoch
alebo formách na vstrekovanie plastov, avšak sme schopní vyrobiť
akýkoľvek diel, ktorý používajú koncoví zákazníci. Ide buď o výlisky z
lisovacích nástrojov, vstrekovacích foriem, foriem na tlakové odlievanie
hliníka či zinku. Jednotlivé komponenty sú dostupné v rôznych
materiáloch – nástrojové ocele, vanadis, karbid volfrámu, hliník, meď,
mosadz, nerezová oceľa tiež ich vieme povlakovať širokou škálou
povlakov ako sú TiN, TiCN, CrN atď

• V našich možnostiach je tiež výroba lisovacích nástrojov podľa požiadavky
zákazníka alebo jeho koncového výlisku a foriem na lisovanie plastov,
teda nástrojársku výrobu, preto sme dodávateľom Automotive firiem na
Slovensku

• Vzhľadom na veľmi rýchly proces výroby koncových zákazníkov sme
pristúpili na spoluprácu s miestnymi nástrojárňami, kde naša spoločnosť
skladuje polotovarové strižníky, ktoré sú upravené v nástrojárni a
distribuované zákazníkovi do 24-48 hodín.



Portfólio vyrábaných dielov:

• Výlisky z lisovacích nástrojov
• Plastové výrobky z foriem na vstrekovanie

plastov
• CNC obrábané diely
• OEM obrábané diely
• EDM obrábané diely
• Diely rezané vodným lúčom
• Rezanie laserom
• Frézované diely
• Brúsené diely – ploché, na guľato
• Sústružené diely
• Vŕtané a zvárané diely
• Diely z drôtovej rezačky
• 5 osé obrábanie
• Tlakové odlievanie hliníka a zinku
• Konštrukčné práce
• Nástrojárske práce
• Tvorba 3D modelov
• Montáž zostáv a podzostáv



Výlisky z lisovacích nástrojov



Plastové výrobky z foriem na 
vstrekovanie plastov



CNC obrábané diely



OEM obrábané diely



EDM obrábané diely



Diely rezané vodným lúčom



Rezanie laserom



Frezované diely



Brúsené diely - ploché, na guľato



Sústružené diely



Vŕtané a zvárané diely



Diely z drôtovej rezačky 



5-osé obrábania



Tlakové odlievanie hliníka 
a zinku



Konštrukčné práce



Tvorba 3D modelov



Postup pri výrobe špeciálnych dielov je nasledovný:

• Klient zadá svoju dostupnú špecifikáciu – väčšinou to býva pdf. výkres, 3D model,
CAD, fotka, prípadne referencia niektorého z výrobcov

• Môže sa stať, že budeme ešte potrebovať dodatočnú informáciu, avšak v 9 z 10
prípadov sa v tomto momente práce klienta skončila, nakoľko my si prevedieme
referenciu výrobcu na naše referencie, tým odpadá starosť klienta a ďalej s ňou
pracujeme.

• V prípade zložitosti dielu vieme vyprodukovať 3D model, prípadne CAD,
ktoréZotvárajú široké možnosti pre výrobu aj zložitých špeciálnych dielov

• Po posúdení podkladov od klienta sa kalkuluje cena a nastáva tvorba cenovej
ponuky,

• kde sú uvedené materiály, z ktorých je diel vyrobený, tolerancie, povrchová úprava,
prípadne povlakovanie, termín dodania a platobné podmienky.

• Následne klient posudzuje našu ponuku, ktorú ak príjme vieme zadať do výroby aj
bez oficiálnej objednávky, aby sme zrýchlili čas dodania.

• Po výrobe dielu, posielame balík, ktorý je doručený do 24 hodín.



Vyrábame predovšetkým pre:

• Automotive firmy
• Lisovne plastov
• Nástrojárne
• Zlievarne hliníka a zinku
• Lisovne plechov
• Rôzne firmy, ktoré potrebujú vyrobiť

špeciálny diel



Kontaktné údaje
Ing. Daniela Ďurčová (0904 137 771,dd@rian-normalie.sk)

Ing. Peter Štefák (0907 493 655,ps@rian-normalie.sk)




