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    Sitab Srl je společnost specializující se na výrobu velice kvalitních 
brusných nástrojů od roku 1947.

*Italská společnost 

*Služby a produkty šité na míru každému zákazníkovi

*Flexibilní a rychlý aby byla zajištěna kontinuita výroby v každé 
situaci.

*Nabízí vždy plnou technickou a obchodní podporu.



ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
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Administrativní sídlo a výroba se nachází v

Santo Stefano Di Magra (SP) - ITALY 

Výrobní prostory:  2850 m2

Počet zaměstnanců: 25

Obrat 2012: 3,085 milionów €

Obrat 2013: 3,252 milionów €

Očekávaný obrat 2014: 3,600 milionów €

Prodejní síť – podporována našimi obchodními zástupci:

- Evropa: Německo, Polsko, Španělsko, Česká republika, Rusko.

- Jižní Amerika: Kolumbie, Brazílie, Mexiko.

- Blízký východ: Spojené arabské emiráty a Egypt.

Export: 40 % 
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     Filozofií naší firmy je nejvyšší kvalita a optimální poměr cena-
životnost vyrobených u nas výrobku.  Jsme vždycky k dispozici 
pro naše zákazníky, kterým nabízíme:

Kompletní sortiment brusných výrobků;

Technickou podporu 

Rychlé dodávky

Konsignační sklady 
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Kompletní sortiment  brusných nástrojů-  brusné kotouče, segmenty, 
a brousek vyrobené z nejlepších surovin: hnědý korund, polo-
ušlechtilý,  ušlechtilý, růžový, rubinovy  monokrystal a karbid 
křemíku. Pro nejtěžší a nejpřesnější operace mikrokrystalická 
směs brusných zrn CUBITRON 321

 

Technicka podpora-  řešení problémů a zlepšování procesů broušeni  
díky znalostem a zkušenostem technického personálu v průběhu 
návštěv . Nabízíme řešení upravené pro potřebu každé operace.

Rychlé dodávky  v krizových situacích. Velmi dobře víme, jak výrobní 
plány jsou obtížné a velmi často nedostatek nástrojů, vidíme 
pouze tehdy, když je potřebujeme. To je důvod, proč máme 
preferenční výrobní linky pro mimořádné události.
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Brusné kotouče pro broušení hrote a bezhroté

Brusné kotouče pro broušení na plocho

Brusné kotouče pro broušeni na kulato

Brusné kameny a brusné segmenty
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Brusné kotouče pro konturové broušení

Kotouče běží s rychlostí 100 m / s.



ZBOŽÍ
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Brusne  kotouče pro        
brouseni  ozubených kol pro 
stroje:
 -    Kapp
 -    Reishauer
- Liebherr
- Niles
- Hofler



CERTYFIKATY
     ISO 9001
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ISO 14100



Někteří zákazníci:

www.sitab-abrasives.com

BOSCH GROUP

DIAMANT-GESELLSHAFT TESCH

EATON

FIAT POWERTRAIN TECHNOLOGIES

HILTI

HUSQVARNA

PRATT & WHITNEY 

ROTHE ERDE

TISSEN GROUP
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