
SPOLU DOKÁŽEME VIAC



N+F SLOVAKIA, s.r.o. pôsobí v stredoeurópskom regióne ako 
partnerská spoločnosť etablovaného nemeckého výrobcu a dodávateľa 
N+F GmbH s tradíciou od roku 1978. 

Týmto sa začlenila do nadnárodnej siete zmluvných partnerských 
spoločností v Európe, ktorá disponuje stabilným finančným zázemím 
s kumulovaným ročným obratom (2018) viac ako 250mil. EUR, 
čo tvorí základ toho najlepšieho na trhu. 

N+F SLOVAKIA a N+F ako partneri kladú dôraz na kvalitu produktov 
a ponúkaných služieb. Precízne vybraní dodávatelia, ktorí prešli 
prísnymi kritériami disponujú všetkými potrebnými certifikátmi 
zaručujúcimi kvalitu produktov.  

Zabezpečujeme komplexné dodávky 
prírub, potrubia a potrubného 
príslušenstva podľa všetkých 
dostupných noriem pre oblasti 
priemyselnej investičnej výstavby, 
údržbu potrubných trás a pre riešenie 
havarijných stavov v odvetviach: 

Materiál dodávame vo všetkých akostiach od jednoduchých 
uhlíkových ocelí, rovnako ako vysoko legované, nehrdzavejúce 
ocele, vrátane liatiny a farebných kovov.

Podľa Vašej výkresovej dokumentácie zabezpečíme výrobu 
atypických dielov z požadovaných materiálov.

Vďaka vlastným výrobným kapacitám a potrebným strojovým 
parkom pružne reagujeme aj na Vaše neštandardné požiadavky 
a zadania. 

Úsporou Vášho času  šetríme Vaše zdroje.

Komplexná ponuka nášho sortimentu
Rúry
• Bezšvové
• Švové
• Rebrované
• Výmenníkové/U-bend
• Izolované: PE, PP, FCM-s  

(cementová izolácia, iné)

Príslušenstvo k rúram
Príruby
• Krkové
• Zaslepovacie
• Ploché
• Závitové
• Točivé
• Násuvné
• Okuliarové
• Podľa výkresovej 

dokumentácie

Navarovacie
• Oblúky 45°,90°,180°
• Ohyby 3DN, 4DN, 5DN  

(15°, 30°, 45°, 90°)
• T-kusy rovnostranné 
• T-kusy redukované
• Kríže
• Redukcie koncentrické
• Redukcie excentrické
• Dná

Závitové
• Oblúky 45°, 90°
• T-kusy rovnostranné
• T-kusy redukované
• Kríže
• Nátrubky
• Nátrubky redukované
• Zátky šesťhranné
• Trubkové hrdlá
• Šróbenia
• Vsuvky
• Vsuvky redukované
• Swage nipples

Násuvné
• Oblúky 45°,90°
• Vsuvky
• Vsuvky redukované
• T-kusy rovnostranné 
• T-kusy redukované
• Kríže
• Dná
• Nátrubky
• Nátrubky redukované
• Šróbenia

• Outlets
• Sock-outlets
• Thread outlets
• Weld-outlets
• Nip-outlets 
• Lateral outlets
• Elbow outlets
• Flanged nipple outlets

Armatúry
Možnosť dodania armatúr 
v súlade s vendor listom 
konečného užívateľa.

Spojovací materiál
• Objímky 
• Uloženia
• Strmene 
• Závesy
• Vešiaky
• Podpery
• Svorníky
• Závitové tyče
• Matice
• Skrutky
• Podložky a iné

Výkovky
Pre výrobu
• Prírub
• Hriadeľov
• T-kusov
• Krúžkov a iné

Kované
• Tyče
• Kocky
• Krúžky
• A iné tvary podľa požiadavky 

zákazníka

Profilová oceľ
Tyče 
• Kruhové 
• Ploché 
• Štvorcové 
• Šesthranné 
• L nerovnoramenné
• L rovnoramenné
• Prierezu T, I, IPE, U, UE, UPE, 

HEA, HEB 
• Otvorené tenkostenné profily 

prierezu L, C, U

• Betonárska oceľ hladká, 
rebrovaná (tyče, zvitky)

• Zvárané siete do betónu
• Valcovaný drôt

Plechy
• Hladké (matné, leštené)
• Vzorované
• Dierované
• Tvarové (vlnité, trapézové)
• Široká oceľ
• Pásová oceľ

Služby
Deštruktívne skúšanie
• Skúšky ťahom 
• Skúšky lámavosti 
• Skúšky rázom v ohybe 
• Makroanalýza 
• Skúšky tvrdosti
• Rôzne skúšky na požiadanie

Nedeštruktívne skúšanie
• VT - vizuálne skúšky zvarov
• PT - penetračné skúšanie
• MT - magnetické  

skúšky zvarov
• RT - röntgenové  

skúšky zvarov
• UT - ultrazvukové skúšky
• LT - skúšky tesnosti 

Povrchové úpravy
• Pozinkovanie
• Morenie
• Pasivovanie
• Pieskovanie
• Brúsenie
• Leštenie

Výroba a opracovanie
• Opracovanie podľa zadania
• Výroba podľa výkresovej 

dokumentácie
• Rezanie materiálu
• Ohýbanie

Certifikácia
• Atest EN10204 - 3.2
• Atest EN10204 - 3.1
• Prehlásenia o zhode  

opracovania a iné

• Petrochémia
• Plynárenstvo 
• Energetika 
• Jadrový priemysel 
• Chemický priemysel 
• Strojárenstvo 
• Farmaceutika 
• Potravinárstvo



Referencie
• Dodávka rúr a potrubného príslušenstva  

Suncor Energy – Canada
• Dodávka rúr a potrubného príslušenstva  

pre Aker Solutions – Canada  
• Dodávka prírub pre Woodside Energy – Australia
• Rekonštrukcia tepelnej elektrárne Felton – Kuba
• Dlhodobé dodávky pre projekty Rosneft – Russia
• Výstavba a údržba Jadrovej elektrárne Mochovce 

– Slovakia 
• Údržba jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice – 

Slovakia
• Údržba jadrovej elektrárne Dukovany  

– Czech republic
• Údržba jadrovej elektrárne Temelín  

– Czech republic
• Údržba a generálne opravy chemickej továrne 

BorsodChem – Hungary 
• Investičná výstavba, generálne opravy a údržba 

rafinérie Slovnaft – Slovakia
• Dodávka rúr pre Wood Group – Canada
• Dodávka fitingov pre SHELL Global – Australia
• Dodávka prírub pre ExxonMobil – Australia
• Dodávka rúr pre Petron – Philippines
• Údržba a opravy Naftan Novopolotsk – Belarus 

• Dlhodobé dodávky pre projekty skupiny  
TOTAL France – France 

• Investičná výstavba, generálne opravy a údržba 
rafinérie Preem Refinery – Sweden

• Dlhodobé dodávky pre projekty skupiny  
SHELL – Netherlands 

• Dodávky materiálu pre údržbu Clariant Southern 
Africa – Southern Africa

• Údržba výrobného závodu Wacker Chemie  
– India/Poland 

• Dlhodobé dodávky pre projekty skupiny  
ÖMV – Austria

• Dlhodobé dodávky pre projekty skupiny  
LINDE – Germany

• Údržba a generálne opravy rafinérie 
Litvínov – Czech republic

• Investičná výstavba, generálne opravy a údržba 
chemickej továrne DUSLO – Slovakia

• Pravidelný, akreditovaný a certifikovaný  
dodávateľ pre Bayer, BASF, Lanxess, Ineos,  
Evonik – Europe, Africa , Russia

• A iné

Pôsobíme v celosvetovom meradle

 

To verify the validity of the digital signature of the TÜV NORD Systems employee, the installation of the TÜV NORD GROUP root 
certificate is required: https://www.tuev-nord.de/en/customer-login/digital-signature/ 
 
Certificate QA material manufacturer_PED eng_Rev.05_digSig_2020-04 

CERTIFICATE  

Quality-Assurance System for material manufacturer 
according to Pressure Equipment Directive 2014/68/EU  

 
Certificate no.:  07/202/1326/WZ/0534/20 

 
Name and address 
of the manufacturer: 
 

N+F Handelsgesellschaft mbH für Rohr und Rohrzubehör 
Porgesring 3 
D-22113 Hamburg 

 
Herewith we certify that the manufacturer has established and applies a quality-assurance   
system related to the mechanical processing of material. This QA System has been 
subjected to a specific assessment acc. to directive 2014/68/EU, annex I, point 4.3 with regard to 
the materials mentioned in the scope of approval. 

 
Approved acc. to directive 
2014/68/EU: 

QA-System in relation to materials,  
EN 764-5, section 4.2 and AD2000-Merkblatt W0  

Certification file no.: 
Audit report file no.: 

8117999512 
1326WL20-0224  

Scope of approval: 
(product / material) 

Fittings and flanges, machined from austenitic or ferritic 
steel. 

Production site: N+F Handelsgesllschaft      Huari Flange Co. ,Ltd      Chandan steel Ltd.       
Germany                               P. R. China                       India 

The certificate is valid until: 28.04.2023 
Only valid in conjunction with a valid certificate acc. to EN ISO 9001.  

 
Attachment: 
Scope of approval 

 

Notified Body 0045 for pressure equipment 
 

 
 
 
 
 

TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG, Große Bahnstraße 31, 22525 Hamburg 
Contact: 
E-mail IMWuS@tuev-nord.de 
Phone +49 (0) 40 8557 2090 

Member of 

 
 
 

 

Digital unterschrieben 
von Wehner Reinhard 
Datum: 2020.05.04 
16:04:18 +02'00'

 

To verify the validity of the digital signature of the TÜV NORD Systems employee, the installation of the TÜV NORD GROUP root certificate is 
required: https://www.tuev-nord.de/en/customer-login/digital-signature/ 
 
STH-ZE-AD2000 W0 Zertifikat Mechanical processor-FB-320_ENG_Rev.08_digSig_2020-03 

CERTIFICATE 
 

TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG 
 

certifies that the company 
 

N+F Handelsgesellschaft mbH für Rohr 
 und Rohrzubehör 

 
has been verified and recognized as mechanical processor according to 

 

AD 2000-Merkblatt W0 
 

Certificate-No.: 07/203/1326/WP/0534/20 
 File No.: 1326W20-0224 / 8117999512 

 
Production site: 22113 Hamburg, Porgesring 3 

 
The scope of approval is available in the annex scope of approval. 

 
 

The company fulfils the following essential requirements: 
Facilities for appropriate manufacturing and testing, appropriate procedures for manufacturing of the products, 
qualified personnel for manufacturing and testing of the products and a quality management system with appropriate 
records, which ensures proper manufacture of the products, as well as compliance with the requirements specified 
in the material specification. 

 
This certificate is valid until 

 

April 2023 
 
 

 
 

 
 

Hamburg, 2020-04-30 

 

 
 
  

Annex: scope of approval 
 

TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG 
Große Bahnstraße 31, D-22525 Hamburg 

Materials and Welding Technology 
Große Bahnstraße 31 
22525 Hamburg 
 

Phone: 
Fax: 

E-Mail: 

+49 (0) 40 8557 2090 
+49 (0) 40 8557 2710 
IMWuS@tuev-nord.de 

 

 

Digital 
unterschrieben 
von Wehner 
Reinhard 
Datum: 2020.05.04 
16:06:07 +02'00'

Naše heslo „Spolu dokážeme viac“ 
vnímame v rovine troch základných 
princípov

Rýchlosť
• Expresná výroba a dodanie 

požadovaných výrobkov, 
čo klient ocení skrátením 
termínu odstávky, prípadne 
rýchlejšou implementáciou 
prác na výrobnej jednotke

• Certifikované skladové 
zásoby s objemom viac 
ako 60.000 ton v širokej 
škále akostí Vám garantujú 
zrealizovanie Vašej 
požiadavky rýchlo a flexibilne 

• Akreditované výrobné 
kapacity v objeme viac ako 
10.000ks/deň 

• Strategicky rozmiestnené 
sklady v rámci celej EU 

Kvalita
• Záruka konzorcia 

s celosvetovou pôsobnosťou 
a tradíciou od roku 1978

• Požadované certifikáty 
v súlade s medzinárodnými 
normami

• Možnosť certifikácie EN 
10204-3.2 s prebierkou TÜV

• Kontrola materiálov 
v spolupráci s akreditovanými 
organizáciami

• Duálna kontrola
• Efektívny manažment 

rôznorodých potrieb klienta
• Vďaka dlhoročným 

skúsenostiam sme 
pripravení ponúknuť ideálne 
alternatívne riešenia podľa 
požiadavky klienta

Spoľahlivosť
• Silné a stabilné finančné 

zázemie nadnárodného 
konzorcia 

• Poistné krytie v sume od 
20mil. EUR na dodávané 
produkty

• Silný partner pre havarijné 
a krízové situácie

• Skúsený a profesionálny 
nadnárodný tím

• Dlhoročné skúsenosti
• Individuálny prístup



Okrem toho sme pripravení 
Vám poskytnúť

Skupinou vyčlenený investičný balík pripravený 
pre Vaše projekty s možnosťou vybudovania konsignačných 
skladov a systému prepravy materiálu na mieste realizácie 
projektu prinesie výraznú úsporu Vašich finančných 
prostriedkov v každej situácii. 

Transparentnosť, dlhodobá udržateľnosť 
a dôveryhodnosť je základom Nášho systému 
práce, ktorým plníme individuálne potreby 
klienta a šetríme Váš čas.

Cieľom N+F SLOVAKIA, s.r.o., 
ako člena nadnárodného konzorcia
je byť Vaším silným, stabilným 
dodávateľom a lojálnym 
partnerom.

Sme pripravení 
riešiť Vaše požiadavky

František Križan
konateľ spoločnosti



N+F Slovakia, s.r.o.
člen skupiny N+F  |  Member of N+F group

 
Vlčie hrdlo 1

824 12  Bratislava
Slovenská republika

info@nuf.eu
www.nuf.eu  |  www.nuf.de

Tel.:   +421 2 4055 2570, +421 2 4055 2571
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