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CHIRURGICKÉ ŠICÍ JEHLY OUŠKOVÉ
PATOLOGICKÉ JEHLY

Vyrábíme chirurgické šicí jehly s pružným ouškem a patologické jehly s pevným ouškem.
Jehly jsou zhotoveny z kvalitní oceli a tepelně zpracovány tak, aby získali potřebnou tvrdost 
a pružnost. 

Provedení jehel:

Kompletní sortiment jehel najdete v našem katalogu chirurgické šicí jehly.

Naše jehly se používají na všech chirurgických pracovištích v České i Slovenské Republice 
od 60. let, protože snižují náklady na zdravotní péči. 

Našim cílem je spolehlivost, vysoká kvalita a spokojenost zákazníka.

Materiál Ouško Povrch Balení

Chirurgické jehly Nerezová ocel pružné leštěný 10 ks (12 )

Patologické jehly Uhlíková ocel pevné niklovaný 10 ks (12)

Tvary: Ouško:

Špice:
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HROTY, JEHLY
A DRÁTOVÉ VÝROBKY





Tvar špice Tvar konce

HROTY, JEHLY
A DRÁTOVÉ VÝROBKY

Vyrábíme hroty, jehly, kolíky a různé drobné díly z drátu pro veškerá odvětví průmyslu jako 
například zdravotnický, textilní, plastikářský, sklářský, chemický, potravinářský, spotřební 
a jiné.

Výrobní operace: Rovnání drátu, broušení špic, lisování, redukování, ohýbání, kalení, omí-
lání, leštění a jiné povrchové úpravy.
 
Provedení jehel:

MATERIÁL: uhlíková ocel, nástrojová ocel, nerezová ocel, pružinová ocel, mosaz, měď
POVRCH: broušený, leštěný, zinkovaný, niklovaný
POUŽITÍ:  např. kružidla, natloukací háčky, hřebeny, šídla, perforovací jehly, rycí jehly, 

kontaktní jehly, navlékací jehly, kolíky…

Aplikujeme přesné požadavky zákazníka podle výkresové dokumentace nebo vzorku. 
Našim cílem je spolehlivost, vysoká kvalita a spokojenost zákazníka.

Míra mm inch

Průměr 0,20 – 4,00 0,00787 – 0,1574

Délka 2,50 – 300 0,09842 – 11,811

Rozměry jehel:
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JEHLY A HROTY
PRO TEXTILNÍ PRŮMYSL





JEHLY A HROTY
PRO TEXTILNÍ PRŮMYSL

Vyrábíme hroty, jehly pro použití v textilním průmyslu jako např. přádelny a tkalcovny.
Naše výrobky jsou vyráběny s velkou přesností a požadované kvalitě zejména v přesném 
broušení a leštění špic.

Druhy jehel:

COMB – česací GILL – posukovací

HACKLE – vochlovací CARD – mykací

TEMPLE – rozpínací / ostré TEMPLE – rozpínací / tupé

Kulaté Ploché
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MATERIÁL: uhlíková ocel, nástrojová ocel, nerezová ocel
POVRCH: leštěný, niklovaný
POUŽITÍ:  podélné válce, kulaté válce, hřebeny, jehlové bloky, jehlové lišty 

Aplikujeme přesné požadavky zákazníka podle výkresové dokumentace nebo vzorku. 
Našim cílem je spolehlivost, vysoká kvalita a spokojenost zákazníka.

Rozměr mm inch

Průměr 0,25 – 1,98 0,00975 – 0,0780

Délka 2,38 – 80,0 0,09370 – 3,1496

Rozměry jehel:

Provedení jehel:

1/3 1/4

1/2 3/4 – 2/3

2/3 3/4

1/2 1/4 –1/3

l1 l1
l2 l2
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JEHLY A VODIČE NITÍ
PRO TEXTILNÍ STROJE





JEHLY A VODIČE NITÍ
PRO TEXTILNÍ STROJE

Vyrábíme vodící jehly s ouškem, vodiče nití s trubičkou, vodiče nití s očkem (otvorem) 
a ruční navlékací háčky pro pletací stroje.

Naše výrobky jsou vyráběny s velkou přesností a požadované kvalitě, zejména lisování 
oušek.

Druhy vodičů:

kulatá

kulatá/plochá

plochá/plochá

plochá

MATERIÁL: uhlíková ocel, nerezová ocel
POVRCH: leštěný, niklovaný
POUŽITÍ:  pletací stroje, ruční navlékání nití 

Aplikujeme přesné požadavky zákazníka podle výkresové dokumentace nebo vzorku. 
Našim cílem je spolehlivost, vysoká kvalita a spokojenost zákazníka.

Provedení trubiček:
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TETOVACÍ JEHLY
A NÁSTAVCE





Vyrábíme tetovací jehly volně balené, nesterilní. Špice jehel jsou vyráběny s velkou přesností 
a požadované kvalitě zejména v přesném broušení a leštění špic.
 

1. VOLNÉ TETOVACÍ JEHLY „STANDART“
 –  Jehly jsou vyráběny z vysoce pevnostní nerez oceli 
 –  Špice „STANDART“ je broušena s vysokou kvalitou ostrosti 

a stálou geometrií 
 –  Základní průměry jehel: 

0,20–0,25–0,30–0,35–0,40–0,45 mm 
 – Základní délka: 30–80 mm

2. VOLNÉ TETOVACÍ JEHLY „EXTRA“ – Long Taper 
 –  Jehly jsou vyráběny z vysoce pevnostní nerez oceli 
 –  Špice „EXTRA“ je broušena a leštěna s vysokou kvalitou 

ostrosti a stálou geometrií 
 –   Základní průměry jehel: 

0,20–0,25–0,30–0,35–0,40–0,45 mm 
 –  Základní délka: 30–80 mm 

3. NÁSTAVCE, DRŽÁKY TETOVACÍCH JEHEL 
 – Nástavce jsou vyráběny z nerez oceli 
 – Plochý konec
 – Kulatý konec

TVAR ŠPICE A DÉLKU JEHLY MŮŽEME PŘIZPŮSOBIT 
POŽADAVKŮM ZÁKAZNÍKA.

Z tetovacích jehel kompletujeme vícebodové jehly pro 
použití na tetování, kosmetiku a permanentní make-up.

Našim cílem je spolehlivost, vysoká kvalita a spo-
kojenost zákazníka.

TETOVACÍ JEHLY
A NÁSTAVCE
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SLUŽBY

BROUŠENÍ
ŠPIC

OMÍLÁNÍ
ODHROTOVÁNÍ

LEŠTĚNÍ

KALENÍ





SLUŽBY

 BROUŠENÍ ŠPIC 
Broušení špic jsme schopní provádět podle požadavků zákazníka. Pro broušení tenkých 
drátů máte speciálně proškolený personál s dlouhodobými zkušenostmi v tomto oboru. 

MATERIÁL:  uhlíková, nástrojová, nerezová a pružinová ocel, měď, mosaz a další slitiny
PRŮMĚR: 0,20–4,00 mm
DÉLKA: max. 300 mm 

 KALENÍ 
Provádíme kalení drobných dílů v průběžné kalící peci s ochranou atmosférou a s vynášecím 
zařízením.

KALENÝ MATERIÁL:  uhlíková ocel, nástrojová ocel, nerezová ocel
KALÍCÍ TEPLOTA:  max. 1050 °C
KALÍCÍ MÉDIUM:  olej
ROZMĚR DÍLŮ: drobné díly o max. délce 100 mm
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 OMÍLÁNÍ, ODHROTOVÁNÍ A LEŠTĚNÍ
Provádíme omílání, odhrotování a leštění povrchů drobných (lisovaných) dílů. Tyto 
mechanické úpravy povrchů provádíme před galvanickým pokovením nebo jako konečnou 
úpravu povrchů. 

Niklování a pozinkování našich výrobků provádíme v kooperaci.

MATERIÁL:  uhlíková, nástrojová a nerezová ocel, měď, mosaz, hliník a další slitiny 

Aplikujeme přesné požadavky zákazníka podle výkresové dokumentace nebo vzorku. 
Našim cílem je spolehlivost, vysoká kvalita a spokojenost zákazníka.
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