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JEŠTĚ JEDNODUŠŠÍ OBJEDNÁVÁNÍ 
SPOJOVACÍHO MATERIÁLU! 

Dostupné pro iOS i Android.

VYZKOUŠEJTE NAŠI NOVOU APLIKACI.

Skladem cca 60 000 položek
spojovacího materiálu. 

Zboží zajistíme i na základě 
výkresové dokumentace.

Objednejte přes náš e-shop 
nebo aplikaci a dostanete 

slevu na celou objednávku 5%.

Skladem cca 60 000 položek 
spojovacího materiálu. 

Zboží zajistíme i na základě 
výkresové dokumentace.

Všechny produkty prochází 
pečlivou kontrolou, kterou 

garantují ČSN, EN, 
ISO 9001:2009 a 14001:2005

Aplikaci s rozšířením o načítání 
zboží přes QR kód jsme připravili 

pro zařízení se systémem Android
i IOS. Aplikaci stáhnete zdarma na 

App Store nebo Google Play.

Objednávejte do 10:00 hod
a zboží vyexpedujeme tentýž ten. 

Objednávku zašleme, zajistíme 
KANBAN, nebo si můžete přijet 

osobně.

VŠE NA JEDNOM MÍSTĚ 

STÁLÁ SLEVA 5% 

NÁKUP PŘES E-SHOP 

DORUČÍME DO 2. DNE

POHODLNÉ OBJEDNÁVÁNÍ

CERTIFIKACE
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Jsme soukromá česká společnost bez účasti zahraničního kapitálu, zabývající se 
velkoobchodním prodejem spojovacího materiálu a kotevní techniky. 

Firma disponuje velkoobchodním skladem v Úpici, má vybudovanou vlastní síť 
regionálních prodejců a našich služeb využívají významní obchodní partneři ve 
strojírenství, elektronice, hutnictví a automobilovém průmyslu. Nabízíme 60 000 
položek skladového materiálu jak v normách DIN, ISO, ČSN, tak i v nenormovém 
provedení. Jsme schopni realizovat zakázky také podle specifikace zákazníka na 
základě dodané výkresové dokumentace.

Naše dobré jméno je podloženo dlouholetou prací na budování společnosti, 
založené na poctivém a seriózním jednání se zákazníky – spokojenost zákazníka 
je vždy na prvním místě. Služby zákazníkům jsou poskytovány  v nejvyšší kvalitě, 
zákazníci se setkávají s všestrannou ochotou pracovníků společnosti, s vysokou 
profesionalitou a odbornou úrovní, spolehlivostí a seriózností. 

Své konání směřujeme k posílení tradice a dobrého jména společnosti spolu 
s maximální snahou rozšiřovat kvalitu i kvantitu nabízených služeb a tím zajistit 
dlouhodobou perspektivu organizace a jistoty našich zákazníků. 

Jsme držitelé certifikátu ČSN EN ISO 9001:2008, ČSN EN ISO 14001:2004 
a dále osvědčení EKOKOM o zpětném odběru a využité odpadu z obalů.

O SPOLEČNOSTI
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Kód MEKR‘S - se skládá z pětimístného kódu položky, dvoumístného kódu 
materiálu, dvoumístného kódu povrchové úpravy, trojmístného kódu 
průměru a trojmístného kódu délky

= DIN 931, ocel pevnosti 8.8, povrchová úprava ZB, rozměr M06x080

kód položky kód délky
kód 

materiálu
kód 

průměru

kód 
povrchové

 úpravy

KÓD MEKR‘S

00100.14.01.060.080

05 - ocel pevnosti 3.6
07 - ocel pevnosti 5.6 ADW7
09 - ocel pevnosti 5.6
11 - ocel pevnosti 4.8
10 - ocel pevnosti 4.6, matice - ocel pevnosti /4/
12 - ocel pevnosti 5.8, matice - ocel pevnosti /6/
13 - ocel pevnosti 5.8, matice - ocel pevnosti /6/
14 - ocel pevnosti 8.8, matice - ocel pevnosti /8/
15 - ocel pevnosti 10.9, matice - ocel pevnosti /10/
16 - ocel pevnosti 12.9, matice - ocel pevnosti /12/
18 - ocel ostatní
19 - ocel nerezová A1
20 - ocel nerezová A2

21 - ocel nerezová A2-80
22 - ocel nerezová AISI 410
23 - ocel nerezová A2-70 ADW7
24 - ocel nerezová A4
25 - ocel nerezová A4-80
26 - ocel nerezová A4-50
27 - ocel nerezová A5-70
28 - ocel nerezová A4-70
29 - ocel nerezová A2 bi-metal
30 - mosaz
32 - meď
34 - hliník
50 - plast

12 - tuflok 360° (TUF 360°)
15 - geomet (GE)
18 - precote 80 (PRE 80)
19 - zinek ECO343 s utěsněním (ZE343)
20 - kadmiování (CD)
21 - niklování (NI)
27 - eslok 360° (ESL 360°)
31 - eslok 180° (ESL 180°)
32 - mědění (CU)
35 - geomet 500A (GE 500A)
43 - dacromet 500A (DA 500A)

Kód povrchové úpravy - je jím označena povrchová úprava materiálu.
Nejčastěji používané kódy povrchové úpravy:

Kód průměru - je jím označen průměr položky v mm nebo velikosti 
metrického závitu

Kód položky - je interní pětimístný kód, stejný pro určitou skupinu položek 
(př. se stejnou DIN normou)

Kód materiálu - je jím označena pevnostní třída oceli, popřípadě jiný materiál.
Nejčastěji používané kódy materiálu:

Kód délky - je jím označena délka položky v mm

00 - bez povrchové úpravy
01 - zinek bílý (ZB)
02 - zinek žlutý (ZŽ)
03 - delta black seal (DBS)
04 - zinek žárový (TZN)
05 - černění
06 - fosfát černý (FC)
08 - dacromet (DC)
09 - zinek ECO342 bez utěsně 
10 - tuflok 180° (TUF 180°)
11 - delta protekt (DP)
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Norma
V této části jsou odkazy na technické normy, vztahující se k dané položce. 
Tučným písmem je norma, podle které je položka vzestupně řazena, ostatní normy 
jsou související. Prvotním třídícím znakem je norma DIN, nemá-li položka normu
DIN, je třídícím znakem norma ISO. Pokud se norma ISO liší od normy DIN, položka 
je zařazena v seznamu ještě jednou pod číslem ISO normy. Do seznamu jsou přidány 
i položky, které jsou nenormované, vždy jsou přiřazeny k té položce, které jsou 
typově podobné. Na konci seznamu jsou tyto nenormované položky uvedeny ještě 
jednou, seřazeny podle kódu MEKR´S.

Kód MEKR´S 
Každá skupina položek (př. se stejnou normou) má svůj jedinečný kód, podle něhož 
je možná orientace v katalogu.

Nákres 
Obsahuje celkové vyobrazení položky, s případným detailem (př. typ drážky).

Jazykový popis 
Zde je položka přesně popsána s uvedením všech důležitých informací 
(př. typ závitu, typ hlavy, typ drážky, forma).

QR kód 
Připravili jsme aplikaci, s rozšířením o načítání zboží přes QR kód. Pro zařízení se 
systémem Android i IOS. Aplikaci stáhnete zdarma na App Store nebo Google Play.

INFORMACE O ÚDAJÍCH V PŘEHLEDU SORTIMENTU 
SPOJOVACÍHO MATERIÁLU
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OBSAH PODLE DIN
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OBSAH PODLE ISO OBSAH PODLE ČSN
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OBSAH - NENORMOVANÉ POLOŽKY
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58
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68
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NORMOVANÉ POLOŽKY
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NENORMOVANÉ POLOŽKY
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PŘEVODNÍK NOREM DIN-ISO-EN
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PŘEVODNÍK NOREM ČSN-DIN DIN-ČSN
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SYSTÉM KANBAN

1.   Probereme skladové kapacity, spotřeby materiálu a navrhneme řešení dodávek.
2.   Zajistíme regály, zásobníky či štítky a vytvoříme přehledný systém zásobování.
3.   Díky automaticky generovaným objednávkám zajišťujeme pravidelné a plynulé 
       doplňování provozních zásob do výroby.
4.   Pojistné zásoby v našem skladě pravidelně sledujeme a jejich objem přizpůsobujeme 
       Vašim potřebám. Veškeré doklady jsou posílány elektronicky.
5.   V systému nedochází k výkyvu zásob zboží ani k cenovým výkyvům. 
       Pro uřčité období vám zajistíme stálou cenu produktů a spolehnout se můžete 
       i na kvalitu produktů, kterou pravidelně kontrolujeme ve vlastní laboratoři.



Anny Letenské, 34/7 120 00 Praha 2

Regnerova 1101, Úpice, 542 32

Otevírací doba: 
PO-PÁ 7:00 - 16:00 

Tel.:  + 420 499 884 824
GSM:  + 420 739 618 994
Fax:  + 420 499 881 846
E-mail:  obchod@mekrs.cz

Sídlo firmy PRAHA

Sklad ÚPICE

www.mekrs.cz


