
Partner pro Váš úspěch
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Made in Germany. Used Worldwide.

Podnik

„Jsme spolehlivým 
partnerem pro naše 

zákazníky a dodavatele.“

Již desetiletí vyrábíme ve výrobní 
lokalitě Hötensleben vysoce kvalitní 
komponenty z ušlechtilé oceli pro 
potravinářský, kosmetický, chemický a 
farmaceutický průmysl. 

Od založení až do současnosti 
jsme náš výrobní program neustále 
vyvíjeli a rozšiřovali. Plynulý růst 
v posledních letech dovolil nárůst 
kmenových zaměstnanců na 471 
a umožnil rozsáhlé  investice do 
výrobních technologií a výrobních 
hal. Podnik dosáhl v roce 2019 

obratu 83 miliónů eur. Považujeme 
se za partnera a poskytujeme našim 
zákazníkům více než jen komponenty 
z ušlechtilé oceli. Poradenství 
a servis k našim výrobkům tvoří 
základ dlouhodobých vztahů se 
zákazníky charakterizovaný důvěrou 

a spolehlivostí. 

Naše standardní výrobky jsou 
doplňovány individuálními kom-
ponenty, které se plánují a realizují 
v úzké spolupráci se zákazníkem. 
Nejmodernější výrobní technologie,  

klíčové kompetence v čisticí technice, 
ventilové technice, potrubní dopravní 
technice, technologie pro méchání a 
důsledný systém řízení jakosti podle 
normy DIN EN ISO 9001 : 2015 Vám 
garantují vysoce kvalitní výrobky  
a servis. 

Jako člen NEUMO Ehrenberg Group Vám 
nabízíme komponenty pro nejrůznější  
aplikace z jednoho místa. 
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Společný růst – pro společný úspěch 

2019 Dokončení reprezentativního 
kancelářského komplexu s přilehlou 
výrobní halou, skladem a prostorem 
pro výzkum a vývoj

2018 Založení zastoupení v Bukurešť 
(Rumunsko)

2015 Otevření výrobního závodu ve  
Firrelu (Dolní Sasko)  

2013 Dokončena další etapa výstavby -  
byla vybudována nová výrobní hala 
s administrativní budovou; založení  
zastoupení v Miláně (Itálie)

Historie

2012 Přestavba expedičního skladu –  
rozšíření kapacit o 40 %; otevření  
provozovny ve Vídni s odběrným a 
expedičním skladem; vybudování 
nové lázně elektrolytického leštění 

2011 Založení zastoupení v Lyon 
(Francie) a Vídeň (Rakousko)

2010 Otevření skladu trubek společ-
nosti AWH v Essenbachu (Bavorsko)

2009 Dokončení třetí etapy výstavby -  
vybudování výrobní haly; Zařazení  
potrubní dopravní techniky do výrobního 
programu společnosti AWH

1997 Založení první dceřiné spo-
lečnosti NEUMO - POLSKA Sp. Z.O.O 
(Skierniewice)

1992 Převzetí společnosti Armaturen- 
werk Hötensleben GmbH skupinou 
NEUMO-Ehrenberg. Přibližně 90 pra-
covníků zůstává zaměstnáno.

Do roku 1989 se v Hötensleben vyrá-
bějí motýlové ventily pro potravinářské 
odvětví NDR a socialistických zemí 
s přibližně 685 zaměstnanci. 

2006 Založení druhé dceřiné společ-
nosti Neumo GUS (Moskva)

2004 Dokončena druhá etapa výstavby 
- přestěhování expedičního skladu do 
nově vybudované skladovací haly. 

2003 Čisticí technika se stává součástí 
palety výrobků společnosti AWH.

2001 První etapa výstavby zahajuje 
rozšiřování společnosti Armaturenwerk  
Hötensleben GmbH. Sklad trubek a 
brusírna trubek se stěhují do průmys-
lové zóny. 

1967 Vývoj a výroba prvních  
hygienických motýlových ventilů pro 
potravinářské odvětví. 

1959 Konverze výrobního programu z 
mosazi na nerez ocel 

1948 První pojmenování podniku jako 
„Armaturenwerk Hötensleben“

1917 Výroba ventilů pro potravinářské 
odvětví

1859 Založení továrny na armatury a 
slévárny kovů 
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Zaměstnanci Odbyt a logistika 

Vzdáleni a přesto tak blízko – vždy ve Vaší blízkosti 

Abychom byli našim zákazníkům na blíz-
ku, vybudovali jsme celosvětovou roz-
větvenou síť dceřiných společností, za-
stoupení a distribučních partnerů. Naši 
zákazníci mohou získat na místě nej-
důležitější údaje pro rozhodování a ob-
chodní poradenství. I v případě technic-
kých otázek reagujeme kompetentně. 

Velké skladovací kapacity díky moder-
ním regálovým systémům a venkov-
ním skladům trubek zaručují společně 
se spolehlivými logistickými partnery a 

pomocí vlastního logistického vozové-
ho parku rychlé a spolehlivé dodávky. 

Naše logistické a skladové středisko 
v Hötenslebenu, odběrní a expediční 
sklad pro trubky v Essenbachu (Bavor-
sko) a odběrní a expediční sklad pro 
drobné díly a trubky ve Korneuburg 
(Rakousko) umožňují krátké dodací 
lhůty a vysokou spolehlivost dodávek.

160 let historie podniku svědčí o kontinuitě, 
zkušenosti a stabilitě. Avšak pouze lidé 
v podniku, naši zaměstnanci, spojují tyto 
vlastnosti ve svém myšlení a jednání. 
Oni připravují podnik pro budoucnost. 
Doprovázejte nás na této cestě. Náš 
motivovaný tým Vám stojí po boku.

Tým - Poslání – Vaše spokojenost
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Jistota trvale vysoké úrovně kvality 

•  Certiikace dle DIN EN ISO 9001 : 2015

•  Certiikované pracoviště pro tlaková 
zařízení podle směrnice o tlakových 
zařízeních 2014/68/EU  

•  Certiikace podle 3-A Sanitary  
Standard 63-03 a 78-03

•  Certiikace podle evropské  
směrnice 2014/34/EU

• Certiikace EHEDG, typ EL-Class I

Vhodný výrobek pro Vaše požadavky

Spoje

• svěrné a přírubové spoje
• šroubení
• redukce
• hadicové spoje
• a mnoho dalšího

Tvarovky
• kolena
• T kusy
• T koleno, dvojité T koleno
• křížové kusy

Ventilová technika
• motýlové ventily, kulové ventily 
• motýlkové ventily s úkapovou signalizací
• talířové zpětné ventily
•  pohony s ovládací hlavou, regulačním 

ventilem a rozsáhlým příslušenstvím
• a mnoho dalšího

•  Výrobce tlakových nádob a potrubí 
podle souboru předpisů AD 2000

•  Schválený svařovací provoz pro 
tlakové nádoby a potrubí podle 
DIN EN 3834-32 (EN 729-2)

•  Oprávnění pro revize nástrojů a 
výrobků pro tlakové nádoby podle 
směrnic o tlakových zařízeních 
(2014/68/EU) a souboru předpisů 
AD 2000

Řízení jakosti Sortiment výrobků

®
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Trubky a montážní příslušenství
• trubky DIN, ISO, palcové, SMS 
• kotvící materiál 
• příchytky trubek s dříkem a bez dříku 
• držáky trubek, stojany pro trubky
• nosná vedení trubek 
• řezací nástroje na trubky 
• hákové klíče

Speciální výroba 
• Výroba podle zadání zákazníka 
• těleso iltru 
•  nádoby dle směrnice o tlakových 

zařízeních 97/23/ES
• duplikovaná potrubí a rozdělovače 
• spojovací panely 
• a mnoho dalšího

Vybavení nádrží 
• vrcholová víka a průlezová víka 
• vrcholové armatury nádrží
• připojení AWH-Connect 
• mixér

Sortiment výrobků

Síta a průzory
• rohová trubková síta
• kombinace trubkových rohových sít
• lapače nečistot
• průzory
• armatury s průzory 

Čisticí technika
• statické rozstřikovací hlavice
• rotující rozstřikovací koule
• proudové čističe
• směrové proudové čističe
• senzory pro kontrolu funkce
•  příslušenství, jako odpadní potrubí  

a navařovací vsuvky

Potrubní dopravní technika
•  nejrůznější komponenty pro Vaše 

požadavky
•  koncové a přijímací stanice potrubní 

přepravy
• kontrola hnacích médií
• napájení hnacími médii
•  chlopňový a tangenciální potrubní 

ježek
• a mnoho dalšího



Armaturenwerk Hötensleben GmbH
Schulstr. 5 - 6
D-39393 Hötensleben

Tel: +49 39405 92-0 
Fax: +49 39405 92-111 
e-mail: info@awh.eu 
http://www.awh.eu

NEUMO Budapest Kft. (Maďarsko)

NEUMO Mühendislik ve (Turecko)

EGMO Ltd. (Izrael)

NEUMO LLC

NEUMO VARGUS (Čína)

Armaturenwerk Hötensleben GmbH (Německo)

AWH Lyon (Francie)

Gebr. Rieger GmbH & Co. KG (Německo)

NEUMO GmbH & Co. KG (Německo)

Damstahl GmbH & Co. KG (Německo)

NEUMO UK Ltd. (Velká Británie)

Damstahl AG (Švýcarsko)

Herrli AG (Švýcarsko)

NEUMO-EGMO Spain SL (Španělsko)

NEUMO Polska Sp. z.o.o. (Polsko)

NEUMO GUS (Rusko)

Damstahl AB (Švédsko)

Damstahl a/s (Dánsko)

Damstahl a/s (Norsko)

NEUMO GUS Krasnodar (Rusko)

AWH Milan (Itálie)

Da

HVNE Corporation (USA)

Damstahl (Finsko)

Damstahl (Slovinsko)

AWH Bucharest (Romania)

Van der Molen SA (Jižní Afrika)

AWH Corneuburg (Rakousko)

AWH Říčany (Česká republika)

NEUMO Ehrenberg Group
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