
ZLEPŠOVANIE SPOĽAHLIVOSTI  

A EFEKTÍVNOSTI NA CELOM SVETE



Byť v popredí myslí našich zákazníkov 
v oblasti inovácie a excelentnosti.

Naša vízia



Kto sme 

Spoločnosť Chesterton® je svetový vodca, pomáhajúci spoločnostiam  

a výrobcom zo spracovateľského priemyslu zlepšovať spoľahlivosť a efektívnosť 

ich spracovateľských platforiem. V širokej škále priemyslov sme známi našimi 

ocenenými riešeniami pre tesnenia čerpadiel a ventilov, expertízou v aplikáciách, 

údržbou zariadení a produktmi brániacimi opotrebovaniu, ako aj erudovaným, 

praktickým miestnym servisom.

Vyše 130 rokov stojíme na čele pokroku v našom priemysle, čo je súčasťou nášho 

záväzku pomáhať našim zákazníkom dosahovať vyššie zisky, lepšiu produktivitu, 

a byť ekologicky zodpovednejšími.

DODÁVAME KVALITU V PRIEMYSLE  
OD ROKU 1884
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Vyššie: Členovia výkonného výboru (zľava doprava): Jacob Homiller, seniorský viceprezident oddelenia obchodu a riaditeľ 
pre predaj, Andrew Chesterton, prezident a generálny riaditeľ, a Jan Baird, seniorský viceprezident, prevádzkový riaditeľ  
a finančný riaditeľ.

„Sme spoľahlivým partnerom, ktorý 

naplňuje jedinečné potreby každého 

zákazníka a pomáha im urobiť svet 

čistejším.“

- Andrew Chesterton,  
prezident a generálny riaditeľ





Globálny predaj a distribúcia 

Spoločnosť Chesterton má vyše  

450 predajných a servisných stredísk  

v 113 krajinách. Našich 1 200 miestnych 

špecialistov a technikov vyškolených  

v továrňach sa nachádza po celej 

zemeguli a úzko spolupracujú 

so zákazníkmi v teréne pri riešení 

špecifických výziev v oblasti spoľahlivosti 

upchávok a zariadení.

Naša veľká, zavedená predajná a servisná sieť 

zahŕňa vyše 250 autorizovaných distribútorov. 

Títo distribútori majú rozsiahle skúsenosti 

v priemysloch, ktorým slúžime, a poskytujú 

vynikajúce miestne služby a poradenstvo  

v oblasti aplikácií.

„Úzko spolupracujem so zákazníkmi, aby som pochopil ich podnikanie  

a výzvy, aby som im mohol pomôcť dosiahnuť dlhodobú ziskovosť.“

- Åke Nyqvist, manažér, oddelenie pre strategických klientov

UDRŽIAVAME SI ZÁKAZNÍKOV 
NA CELÝ ŽIVOT





„Keď počúvate s otvorenou mysľou a vediete  

so strategickou víziou, inovácia bude nasledovať.  

Odvážne kroky tímov vášnivo pracujúcich  

a zameriavajúcich sa na detaily v konečnom  

dôsledku definujú úspechy.“ 

     - Wayne Spritz, hlavný inžinier

Technológiu delených mechanických upchávok 
spoločnosti Chesterton
Zaviedli sme prvú komerčne rentabilnú technológiu delených mechanických 
upchávok, ktorá navždy zjednodušila inštaláciu mechanických upchávok. 442C™ 
Kartridžová delená mechanická upchávka rozširuje tento priekopnícky dizajn.

Inovácie upchávok na predĺženie spoľahlivosti
Naša patentovaná výpletová technológia DualPac™ kombinuje dve špičkové 
vlákna v jednu upchávku. DualPac™ 2211 dosahuje drasticky predĺženú 
životnosť upchávky pri aplikáciách s ťažkými kalmi.

Zdokonalené nátery pre najextrémnejšie podmienky
Priekopnícke receptúry pre priemyselné nátery ako napríklad ARC HT-S sú 
určené na ochranu cenných zariadení a štruktúr pred koróziou a expozíciou 
vysokým teplotám.

Naša silná história neustále prebiehajúcej inovácie pochádza z masívneho 

vnútorného procesu, ktorý jasne identifikuje náročné oblasti, kde zákazníci 

potrebujú tvorivé riešenia. Niektoré z našich najnovších inovácií zahŕňajú:
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INOVÁCIA JE ZÁKLADOM 
NÁŠHO TRVALÉHO ÚSPECHU





„Používaním úsporných nástrojov a úspornej 

technológie naše výrobné zariadenia svetovej 

kvality dodávajú produkty najvyššej kvality  

s najrýchlejšou dodávkou našim zákazníkom.“

- James Shdeed, manažér, 
oddelenie pre prevádzkové plánovanie

Naše najmodernejšie výrobné zariadenia spoločne 

s naším globálnym neustále sa zlepšujúcim 

procesom nám umožňujú napredovať  

v produktivite, efektívnosti a kvalite vo všetkých 

našich globálnych zariadeniach.

PREVÁDZKOVÁ EXCELENTNOSŤ  
VO VŠETKOM, ČO ROBÍME



Mechanické upchávky
Naše inovačné mechanické upchávky pre čerpadlá, agitátory, miešadlá a iné rotačné 
zariadenia zjednodušujú inštaláciu, zlepšujú spoľahlivosť a predlžujú výkon pri 
manipulácii s kvapalinami. Firmy na celom svete sa obracajú na spoločnosť Chesterton 
vďaka jej rozsiahlej expertíze v oblasti mechanických upchávok – pre dizajn, výber, 
inštaláciu, servis v teréne a ďalšie služby.

TECHNOLÓGIA UPCHÁVOK A RIEŠENIA

Sme špecialisti na upchávky, ktorí majú za sebou desaťročia kolektívnych skúseností 

v mnohých priemysloch. Zákazníci preferujú spoločnosť Chesterton pre jej inovačné 

upchávkové riešenia spoločne s preukázanou expertízou, ktorá pomáha dosahovať maximálnu 

spoľahlivosť zariadení a návratnosť investícií.

Hydraulické/pneumatické tesnenia 
Tesnenia spoločnosti Chesterton pre zariadenia na kvapalný pohon zahŕňajúce lisy, 
valce a ventilové/ovládacie jednotky ponúkajú jedinečné, osvedčené dizajny a vysoko 
trvanlivé, inovačné materiály s vynikajúcim výkonom. Naša široká škála doplnkových 
súprav tesnení pre hydraulické valce obsahuje vylepšené tesnenia a komponenty, 
ktoré ponúkajú dlhšiu prevádzkovú životnosť, väčšiu spoľahlivosť a zlepšený výkon. 
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TECHNOLÓGIA UPCHÁVOK A RIEŠENIA

Upchávkové šnúry a prírubové tesnenia 
Spoločnosť Chesterton ponúka plnú líniu technológií upchávkových šnúr  
a prírubových tesnení pre rotačné a stacionárne zariadenia. Naše zlepšenia  
v technológii upchávkových šnúr pomáhajú zákazníkom spĺňať neustále náročnejšie 
požiadavky na únikové emisie. Taktiež ponúkame cenné upchávkové riešenia 
pre pomoc továrňam na dosiahnutie výrazného zníženia spotreby elektrickej 
energie a vody. 



Ochranné nátery 

Priemyselné nátery ARC 
 Priemyselné nátery ARC poskytujú zdokonalenú ochranu pre kovové  
a betónové plochy a konštrukcie pre široké spektrum náročných aplikácií. 
Nátery ARC poskytujú vynikajúcu ochranu pred eróziou, koróziou, 
abráziou a agresívnymi chemikáliami. Receptúry spoločnosti Chesterton 
s nízkym obsahom VOC a 100 % obsahom sušiny dodávajú dlhodobú 
ochranu pre kritické priemyselné procesy a efektívnosť zariadení.

Keramické polymérové nátery
 Keramické polymérové priemyselné nátery  
sa špecializujú na vonkajšiu ochranu pre veľké 
kovové a betónové priemyselné konštrukcie, 
ako sú skladovacie nádrže, konštrukcie na 
mori aj na brehu, potrubia a zariadenia  
na bioplyn.

PRIEMYSELNÉ NÁTERY A ŠPECIÁLNE PRODUKTY ÚDRŽBY
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PRIEMYSELNÉ NÁTERY A ŠPECIÁLNE PRODUKTY ÚDRŽBY

Priemyselné mazadlá a produkty pre údržbu 
Od vysoko výkonných priemyselných mazadiel až po efektívne 
čistiace prostriedky, spoločnosť Chesterton ponúka plnú 
škálu produktov určených na zlepšenie spoľahlivosti 
údržby, zníženie nákladov a predĺženie životnosti 
zariadení.

Naše inovačné produkty a komplexné mazacie 
programy sa zameriavajú na zisťovanie trenia, 
prevenciu korózie a predĺženie životnosti 
zariadení.
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Globálne vzdelávanie

Najmodernejšie školiace strediská spoločnosti Chesterton 

poskytujú praktické, na mieru upravené školiace programy, ktoré 

sú prispôsobené potrebám jednotlivých tovární. Manažéri tovární, 

inžinieri, technici a miestni špecialisti sa zúčastňujú a využívajú 

výhody komplexných školiacich programov spoločnosti Chesterton. 

Naše programy sa skladajú z praktických, teoretických, virtuálnych 

internetových a interaktívnych webinárov.

VZDELÁVANIE,  
KTORÉ ZVYŠUJE PRODUKTIVITU
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„Naše programy sú určené na maximalizáciu získania a udržania 

obsahu so zameraním na učenie sa prostredníctvom praxe,  

včlenenej do našich vysoko interaktívnych kurzov.“

- Guy Clement, riaditeľ oddelenia pre globálne školenie





Erudovaný servis

Spoločnosť Chesterton už vyše 130 rokov poskytuje praktické, odborné riešenia pre 

spoločnosti fungujúce v niektorých z najťažších priemyslov na svete. Naši skúsení v továrňach 

vyškolení pracovníci a partneri sa nachádzajú vo vyše 100 krajinách a poskytujú špecifickú 

pomoc pri výzvach s vašimi zariadeniami. 

Prostredníctvom siete certifikovaných stredísk  

na opravu upchávok a autorizovaných  

aplikácií pracujeme so spoločnosťami  

vo všetkých hlavných priemysloch a pomáhame 

im dosahovať vyššiu úroveň spoľahlivosti  

a efektívnosti zariadení a súlad s predpismi.

SERVIS NA POMOC  
VAŠEJ TOVÁRNI,  
ABY BEŽALA EFEKTÍVNEJŠIE

„Nestačí len vyriešiť problémy môjho zákazníka – 

ja usilujem o to, aby som predčil ich očakávania.“

-  David Sarazen, riaditeľ oddelenia 
pre služby u zákazníkov a národné 
servisné strediská
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Výrobné prevádzky, servisné strediská, predajné a distribútorské zariadenia spoločnosti 

Chesterton sa nachádzajú po celom svete a aj hneď za rohom – sú strategicky globálne 

rozmiestnené. 

Vyše 1 200 vyškolených miestnych špecialistov a technikov spoločnosti Chesterton 

dodáva vynikajúci servis a riešenia na naplnenie potrieb našich zákazníkov v oblasti 

energetiky a zdrojov a spracovateľských a výrobných priemyslov.

SME VŠADE, KDE NÁS POTREBUJETE

Chemické spracovanie

Tepelné elektrárne

Ropa a plyn

Off shore

Celulóza a papier

Ťažba/spracovanie rudy

Vodná energia

Vodárne/kanalizácie

Spracovanie ropy a uhľovodíkov
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Ocenené nízkoemisné upchávkové šnúry spoločnosti 

Chesterton vyhovujú požiadavkám vyhlášky o zhode 

pre priemyselné emisie, uloženým americkým Úradom 

na ochranu životného prostredia (EPA).

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
JE SÚČASŤOU NAŠEJ FILOZOFIE

Pracujeme s vami a so životným prostredím

Spoločnosť Chesterton navrhuje priemyselné produkty a služby, ktoré poskytujú najvyššiu 

úroveň bezpečnosti, ekologických kontrol a štandardov, ktoré pomáhajú našim klientom  

plniť svoje ciele pre ekologicky udržateľnú budúcnosť.

Priemysel
 Poskytujeme produkty a služby, ktoré podporujú spoľahlivé spracovanie 
materiálov a zlepšujú zhodu s priemyselnými predpismi.

Životné prostredie
 Znižujeme dopad na životné prostredie tým, že pracujeme so zákazníkmi, 
aby sme znížili emisie a používanie cenných prírodných zdrojov.

Pracovisko
Zmenšujeme dopad našej vlastnej spoločnosti Chesterton na životné prostredie 
v našich zariadeniach a s našimi dodávateľmi na celom svete.

Komunita
 Minimalizujeme náš ekologicky dopad na naše štvrte, kde pracujeme. 
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OD NAŠICH ZAMESTNANCOV PO NAŠE 
KOMUNITY, PRACUJEME NA ZLEPŠOVANÍ SVETA.

Naším najcennejším aktívom sú ľudia
Sú to práve ľudia, nefalšovaná tímová práca a priateľstvo a kolektívna vášeň pre úspech klienta, 
vďaka ktorým je spoločnosť Chesterton vynikajúcim pracoviskom. Zamestnávame ľudí, ktorí  sú 
bystrí, zvedaví a snažia sa pomáhať našim zákazníkom fungovať spoľahlivejšie a efektívnejšie. 

Náš záväzok voči komunite
Uvedomujeme si, aká dôležitá je sociálna zodpovednosť a aktívne zapojenie do komunít, v ktorých 
sa nachádzame. Niektoré zo spôsobov, ako pomáhame: Každoročne dávame vyše 90 000 USD  
na štipendiá pre deti našich zamestnancov, poskytujeme štipendijnú pomoc v komunite a dávame 
príspevky miestnym, oblastným a celonárodným neziskovým organizáciám.
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Iniciatíva zamestnancov Chesterton 
„Milujte miesto, kde pracujete“ 
nabáda zamestnancov, aby 
pracovali s miestnou komunitou. 
Akcia Zapojenie do pracovného 
prúdu získala 2 000 USD, ktoré 
boli darované Plávajúcej detskej 
nemocnici pri Tuftsovom 
zdravotníckom centre.     



Certifikáty ISO spoločnosti Chesterton  
sú k dispozícii na adrese  
www.chesterton.com/corporate/iso
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®  Registrovaná ochranná známka vo vlastníctve 
spoločnosti  A.W. Chesterton Company pod 
licenciou v USA a v ďalších krajinách, ak nie  
je uvedené inak.

DualPac™ a 442C™ sú ochranné známky spoločnosti  
A.W. Chesterton Company.




