
Sourcing Day - setkání českých výrobců s nákupčími společnosti Wielton S.A. 

 

V první polovině září pořádá zahraniční kancelář CzechTrade Polsko obchodní setkání 

českých firem s nákupčími ze společnosti Wielton S.A.  

Společnost Wielton S.A. je polský výrobce návěsů, přívěsů a nástaveb. Skupina Wielton je 
jedním ze tří největších výrobců tohoto sortimentu v Evropě a jedním z deseti největších na 
světě. 

Wielton zaměstnává přes 3000 lidí ve čtyřech závodech v Polsku, Itálii, Francii a Rusku. 
Wielton díky rozsáhlé prodejní sítí, prodává své výrobky ve 35 zemích Evropy, Asie a Afriky. 
Na cesty vyjelo už přes 75 000 návěsů a přívěsů s logem Wielton. 

Společnost Wielton S.A. hledá v České republice výrobce v následujících kategoriích: 

Steel/Ocel 

 
Plates/plechy 
 
Hot rolled 
• Steel grade: S235, S355, S460, S550, S700, 450HB 
• Thickness: from #2mm to #20mm 
 
Cold rolled 
• Steel grade: S700CR, DOCOL 800DP, DOCOL 1000DP 
• Thickness: from #1mm to #2mm 
 
Normalized plates 
• Steel grade: S355j2 
• Thickness: from #15mm to #25mm 
 
Thermomechanical rolled 
• Steel grade: S355MC, S460MC, S460M, S700MC 



• Thickness: from #15mm to #25mm 
 
Heat-treated plate 
• Steel grade: 450HB, S690QL 
• Thickness: from #4mm to #20mm 
 
Galvanized 
• Steel grade: DX51 Z275 
• Thickness: from #1mm to #3m 

 

Rubber/Guma 

 

Seals/těsnění 

• Combination of rubber and metal 

Plastic/Plast 

 

 

Tool boxes 

• Size: from 450mm to 1000mm 

 



Fire extinguisher box 
• Weight of fire extinguisher: from 6kg to 9kg 
 
Mudguards 
• Height up to 650mm 
• Length up to 1400mm 
• Widht up to 500mm 

 

Wheel chock 
• G53 
• Length: 470mm 
• Height: 225mm 
• Width: 201mm 
 
Bolts, Nuts, Rivets/Šrouby, Matice, Nýty 
 

 
• DIN: 660, 931, 7504, 960, 933, 934, 961, 603, 
912, 6912, 6921, 7991, 7985, 444, 580, 125, 126, 988, 127 
• Coating: geomet 321 A, geomet 500B, A2, A4, galvanic zink 
 
Forged parts/Kované díly 

 

• Up to to 5 kg 

Polyamide hose/ Polyamidové hadičky 



 

• Diameter – from fi 6mm to fi 18mm 
• Norm: PA 12 DIN73378 
• Colors: black, red, yellow, green, blue 
 
https://wielton.com.pl/ 

 

Co nabízíme českým firmám? 

• Osobní setkání s nákupčími společnosti Wielton S.A.  
• Možnost konzultace exportních záměrů s ředitelem zahraniční kanceláře 

CzechTrade Polsko. 
• V případě potřeby možnost asistence během jednání. 

Zájemce o spolupráci žádáme o zaslání produktového katalogu/prezentace 

v angličtině nebo polštině. 

 

Podklady zašlete na adresu: dagmar.matejkova@czechtrade.cz v kopii na: 

magdalena.okenicova@czechtrade.cz nejpozději do 15. července 2022. 

 

Nákupčí řetězce se plánují osobně se setkat s vybranými dodavateli ve Wileuńi či 

Praze. Místo setkání bude včas upřesněno. 

Představení dodavatelů společnosti je bezplatné. Případné osobní/online jednání vybraných 

společností bude zpoplatněno částkou 2 800 Kč bez DPH. 

 
Gestoři akce jsou vám plně k dispozici pro dotazy. 

 

https://wielton.com.pl/
mailto:magdalena.okenicova@czechtrade.cz

