
Partner ve světě obchodu 
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Významný evropský  

obchodník s kovy, jejich 

polotovary, s palivy a ostatními 

komoditami 

Česká společnost  

s globální působností 

Vítejte ve světě METALIMEX a. s. 
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1948 
 1950 
 1960 

1967 1989 1995 

zřízení výsadní 

akciové 

společnosti 

METALIMEX pro 

dovoz a vývoz 

rud, kovů a 

pomocných hmot 

rozšíření 

činnosti na 

pevná paliva, 

elektrické 

energie, drahé 

kovy 

přičlenění 

obchodu se 

zemním 

plynem 

vznik akciové 

společnosti  

s názvem 

Metalimex a.s. 

ukončení 

obchodu se 

zemním 

plynem 

1998 
1999 
2001 

2005 

 2007 2009 

převzetí 

exportu 

černého uhlí  

z produkce 

OKD, a.s. 

rozšíření 

obchodní činnosti 

oceli, železné 

rudy  

a hliníku  

novým vlastníkem 

společnosti 

METALIMEX a. s. 

se stává 

společnost RPG 

rozšíření obchodní 

činnosti o oblast 

měděného  

a mosazného šrotu 

66 let obchodní historie 

zahájení provozu 

dceřiné společnosti  

Coal Mill 

Dětmarovice  

a znovuobnovení 

obchodu s palivy 

2012 

zřízení obchodního 

zastoupení 

společnosti  

METALIMEX a. s.  

v Moskvě 

2013 

rozšíření obchodní 

činnosti o prodej 

válcovaných 

výrobků z hliníku 

a jeho slitin  

 

2006 

novým vlastníkem 

společnosti 

METALIMEX a. s. 

se stává 

společnost  

MTX CZ, a.s. 

2014 

partneři 

METALIMEX a s. 

a AMCI 

Resources GmbH 

zakládají společný 

podnik AMEX 

Coal Sp. z o.o. v 

Polsku 

2013 

akvizice 

společnosti OKK 

Koksovny, a.s. 



METALIMEX v číslech 
ROK 2014 

Tržby 

METALIMEX – 20,0 mld. Kč 

SKUPINY – 30,4 mld. Kč (1,1 mld. EUR) 

125 

obchodovaných 

produktů 

a komodit 

4 /20 2014 

Obchodujeme s 

více než 50 

zeměmi světa 

Počet zaměstnanců 

METALIMEX - 130 

SKUPINY - 2000 

přes 1000  

obchodních  

partnerů 



INVENCE 

Naše hodnoty 

5 /20 2014 

TÝMOVOST 
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Vlastní výrobní zázemí 

Vícevrstvé obaly na bázi 

plastů, papíru, hliníku  

a jejich kombinací 

Významný evropský 

a největší tuzemský 

výrobce obalových 

materiálů  

a válcovaných polotovarů  

z hliníku 

Špičková technologie 

na výrobu černouhelného 

multiprachu 

Dominantní dodavatel 

válcovaných  

a lisovaných produktů z 

mědi 

a mosazi v ČR 

Evropská špička v oboru 

výroby koksu s výrobní 

kapacitou cca 850 kt / rok  

Komplexní servisní služba 

spojená s importem, 

exportem a skladováním 

uhlí, koksu a jiných surovin 

v přístavech  CEE regionu 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=ENOL8NlnSeQKoM&tbnid=rLI0YdA4dKg9QM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.ewm-group.cz%2Freference%2F&ei=wReKUtBWhcW1BpvmgcAK&bvm=bv.56643336,d.Yms&psig=AFQjCNFmO9XxF8i4tCu9IOygwr19Kl3vLw&ust=1384868157638381
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=ENOL8NlnSeQKoM&tbnid=rLI0YdA4dKg9QM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.ewm-group.cz%2Freference%2F&ei=wReKUtBWhcW1BpvmgcAK&bvm=bv.56643336,d.Yms&psig=AFQjCNFmO9XxF8i4tCu9IOygwr19Kl3vLw&ust=1384868157638381


Přehled produktů a komodit (1) 
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Barevné kovy 
Měděné a 

mosazné 

polotovary 

Odpady 

barevných kovů 

a oceli 

Obchodujeme se všemi 

základními barevnými kovy.  

Provádíme zajištění jejich cen na 

londýnské burze kovů. 

 

✓ Hliník 

✓ Hliníkové slitiny 

✓ Měď 

✓ Zinek 

✓ Nikl 

✓ Cín  

✓ Olovo 

✓ Přísadové kovy 

✓ Hliníkový a měděný drát 

✓ Feroslitiny 

✓  Měděné plechy a pásy pro 

stavebnictví 

✓Mosazné plechy, pásy a pruhy  

 pro průmyslové zpracování 

✓  Lisované výrobky z mědi  

 a mosazi (kalíšky, rondelky) 

✓ Nákup hliníkových odpadů 

✓ Nákup měděných 

    a mosazných odpadů 

✓ Nákup ostatních odpadů 

    barevných kovů 

✓ Ocelový odpad 

http://metalimex.belisa.cz/produkty/barevne-kovy/hlinik
http://metalimex.belisa.cz/produkty/barevne-kovy/med
http://metalimex.belisa.cz/produkty/barevne-kovy/zinek
http://metalimex.belisa.cz/produkty/barevne-kovy/nikl
http://metalimex.belisa.cz/produkty/odpady-barevnych-kovu-a-oceli/nakup-medenych-a-mosaznych-odpadu
http://metalimex.belisa.cz/produkty/odpady-barevnych-kovu-a-oceli/nakup-ostatnich-odpadu-barevnych-kovu


Přehled produktů a komodit (2) 
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Hliníkové 

plechy a pásy 

Hliníkové fólie, 

plechy a pásy pro 

automotive 

 

Obaly 

✓ Plechy a svitky válcované za 

    studena 

✓ Plechy a desky válcované za tepla 

✓ Tvarované plechy a Profal 

✓ Kartáčované plechy 

✓ Kotouče 

✓ Finstock pro automobilový průmysl 

✓ Plechy a pásy pro produkci 

    strukturních dílů automobilů 

✓ Plechy a pásy pro produkci 

    palivových nádrží a tlakových 

    nádob 

✓ Finstock pro klimatizace 

✓ Fólie pro domácnost (Alobal) 

✓ Fólie pro výrobu obalů 

✓  Obaly na bázi hliníku pro tabákový 

 průmysl, mlékárenství, čokoládovny, 

 potravinářství, farmacie 

✓  Obaly na bázi plastů, papíru, hliníku 

 a jejich kombinací 

✓  DTP studio, 8-barevný flexotisk, UV  

    flexotisk, hlubotisk, lakování, nános 

cold seal 

✓  Lamináty/zušlechtěné materiály  

 pro tiskárny 



Přehled produktů a komodit (3) 

9 /20 2014 

Ocel 

 

Železná ruda, 

suroviny  

✓ Železné rudy 

✓ HBI brikety 

✓ Žáruvzdorné materiály 

Ostatní trading 

✓ Zemní plyn 

✓ Elektrická energie 

✓ Dopravní pásy 

✓ Oleje, tuky, maziva 

✓ Kombajnové nože 

✓ Lepidla hornin 

✓ Spojovací materiál pro důlní 

    výztuže, rošty 

✓ Náhradní díly pro důlní mechanizmy 

✓ Barvy 

✓ Ploché výrobky (svitky, plechy) 

✓ Trubky a uzavřené profily 

✓ Betonářská ocel 

✓ Profilová ocel 

✓ Tvarové výpalky 

✓ Polotovary 



Přehled produktů a komodit (4) 
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Pevná paliva 
Černouhelný 

multiprach 

Samostatně nebo prostřednictvím dceřiné 

společnosti                         zajišťujeme zdroje 

paliv z oblasti střední Evropy, USA, Austrálie a 

CIS zemí.  

 

 

Moderní energetický zdroj pro kotlová a procesní 

spalovací zařízení. Meleme energetické uhlí ze zdrojů 

v České republice a Rusku. 

 

✓ Roční výrobní kapacita závodu je 180 000 tun 

✓ Úspory nákladů za energii při minimální investici 

✓ Vysoká jakost a průběžná kontrola kvality 

✓ Jistota časového harmonogramu dodávek 

✓ Individuální péče o zákazníky s dodávkami na klíč 

✓ Expedice do železničních vagónů nebo 

    autocisteren 

✓ Koks 

✓ Koksovatelné uhlí 

✓ Energetické uhlí 

✓ Tříděné černé uhlí 

✓ Antracit 

✓ Hnědé uhlí/lignit 

 

http://metalimex.belisa.cz/produkty/pevna-paliva/tridene-cerne-uhli


Přehled produktů a komodit (5) 
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Slévárenský koks Vysokopecní koks Otopový koks 

Otopový koks je vynikajícím palivem pro 

ekonomickou výrobu tepla a ohřev 

užitkové vody v domácnostech, firmách a 

teplárnách. 

 

✓Výhřevnost 28 MJ/kg 

✓Otopová směs - ořech 1 (O1) zrnitost        

40 - 60 mm 

✓Otopová směs - ořech 2 (O2) zrnitost   

20 - 40 mm 

✓Hrášek; zrnitost 10 – 25 mm  

 

 

Vysokopecní koks plní ve vysokých 

pecích především úlohu redukčního 

činidla a zdroje tepla. 

 

✓ VK → zrnitost 25/30 - 90 mm 

 

Slévárenský koks slouží k výrobě litiny, ale je 

i velmi žádaným palivem při výrobě 

izolačních materiálů na bázi čediče.  

 

✓ SLK I → zrnitost + 100 mm (90 – 250 mm) 

✓ SLK II → zrnitost 70 – 130 mm 

✓ SLK III → zrnitost 60 – 90 mm 

http://www.koksovny.cz/cs
http://www.koksovny.cz/cs
http://www.koksovny.cz/cs


Podíl produktů na tržbách - 2014 
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Uhlí a koks 32% 

Barevné kovy 31% 

Hliníkové 
 polotovary 16% 

Měděné 
 polotovary 5% 

Šrot 6% 

Ocel 3% 

Ostatní trading 7% 

Uhlí a koks Barevné kovy 

Hliníkové polotovary Měděné polotovary 

Šrot Ocel 

Ostatní trading 



Synergie produktů a služeb 

13 /20 

Suroviny pro hutní výrobu 

DOPRAVA, 

LOGISTIKA 

VÝROBA 

POLOTOVARŮ HUTNÍ VÝROBA 

PRODEJ (svitky, 

plechy ...) 

PRODEJ (trubky, 

profily, výpalky ...) 

KOKSOVATELNÉ 

UHLÍ, KOKS, 

ANTRACIT 

ŽELEZNÁ RUDA 

ŠROT 

2014 



Synergie produktů a služeb 
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CÍLOVÉ 

SEGMENTY 

Primární hliník a Al odpady 

NÁKUP 

SUROVIN  

HEDGING 

OPERACE, 

BROKERS 

(LME, 

LONDÝN) 

VÝROBA VE 

VLASTNÍCH 

ZÁVODECH 
PLECHY, PÁSY, 

FÓLIE, DESKY, 

OBALY, ... 

Měď a Cu odpady 

VÝROBA VE 

VLASTNÍCH 

ZÁVODECH 
PLECHY, PÁSY, 

FÓLIE, ... 

Automotive Potravinářství Stavebnictví Elektrotechnika 

2014 



Know-how v oblasti logistiky 

KAMIONOVÁ 

DOPRAVA 

LODNÍ 

 DOPRAVA 

ŽELEZNIČNÍ 

 DOPRAVA 

CELNÍ  

SLUŽBY 

ZAJIŠTĚNÍ 

SKLADOVÁNÍ 

RYCHLOST  

A SPOLEHLIVOST 

15 /20 2014 

DODÁVKY JUST  

IN TIME 



Významní partneři (1)   

16 /20 2014 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=amci+resources+gmbh&source=images&cd=&cad=rja&docid=STUljsb0_AFXTM&tbnid=Anocak7U4i-z6M:&ved=0CAUQjRw&url=http%253A%252F%252Famciresources.com%252F&ei=D6BuUYfxK4XQtAaI-4DQAw&bvm=bv.45368065,d.Yms&psig=AFQjCNFbvq0zLOGYN8PrnrzHwKs5zSLTtA&ust=1366290828863378
http://www.awt.eu/cs
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=benteler&source=images&cd=&cad=rja&docid=OnIx_drgxdIVvM&tbnid=_jTsONW_ndJbYM:&ved=0CAUQjRw&url=http%253A%252F%252Fwww2.zdi-portal.de%252FZDI-TYPO3-PB%252Findex.php%253Fid%253D88&ei=66duUfONNMaLtAbZmIDAAQ&bvm=bv.45368065,d.Yms&psig=AFQjCNEYY2qIkq4GxXy5S3IO0013FonhKg&ust=1366292841601356
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=behr&source=images&cd=&cad=rja&docid=Q_1bOsGPYxi7UM&tbnid=sTBcdWlklVYQdM:&ved=0CAUQjRw&url=http%253A%252F%252Fgreen.autoblog.com%252F2009%252F08%252F03%252Fcooling-specialist-behr-forms-group-to-work-on-battery-thermal-m%252F&ei=oaVuUabNMNHIsgaOq4HYBQ&bvm=bv.45368065,d.Yms&psig=AFQjCNGpneBaEQP1vrfIUOIgbZEThKsP-g&ust=1366292242917752
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=bhp+billiton+marketing+ag&source=images&cd=&cad=rja&docid=us5RFvwK-33trM&tbnid=AYX8ZL4fhWTHmM:&ved=0CAUQjRw&url=http%253A%252F%252Fwww.placingtraders.com%252Forganisation%252Fview%252F32&ei=x6BuUdTkL8SUtAaR9IGwDw&bvm=bv.45368065,d.Yms&psig=AFQjCNE9tjffEec7P4emy4S-226_2MA3Og&ust=1366291012277870
http://www.express-rail.sk/sk/
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=evraz&source=images&cd=&cad=rja&docid=yeeJVPu18fdL8M&tbnid=vZ-0Bq9XfofZSM:&ved=0CAUQjRw&url=http%253A%252F%252Fwww.mining-journal.com%252Fcompany-news%252Fevraz-group&ei=waduUb_BGYrQtQbCk4DQCQ&bvm=bv.45368065,d.Yms&psig=AFQjCNGx8hXGLBcOVHQgTS9D5o1emIandQ&ust=1366292798479895
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=imperial+tobacco+cr+s.r.o&source=images&cd=&cad=rja&docid=c8yIs7slMhVzTM&tbnid=DAaZbqIRXAJqeM:&ved=0CAUQjRw&url=http%253A%252F%252Fwww.protext.cz%252Fzprava.php%253Fid%253D6000&ei=36VuUdXOE4fKswaw3YAw&bvm=bv.45368065,d.Yms&psig=AFQjCNGzHMxoP1SAMlXOW3vI1Y1bEmgw0w&ust=1366292316868420
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=jsw&source=images&cd=&cad=rja&docid=o8WtTproN9eitM&tbnid=1bvD3CM2fIFI0M:&ved=0CAUQjRw&url=http%253A%252F%252Fwww.patria.cz%252Fzpravodajstvi%252F2290153%252Fjsw-loni-propadl-zisk-o-polovinu-letos-ceka-stagnaci-produkce-plan-vyplatit-30-procent-zisku-plati.html&ei=iKduUcPLG8ebtAb944CIBA&bvm=bv.45368065,d.Yms&psig=AFQjCNGi5SPUqHdd2scO6xR1jRQV4Nqvfw&ust=1366292739927077
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=mitsubishi+corporation+(uk)+plc&source=images&cd=&cad=rja&docid=fXMaxIcH6gILsM&tbnid=SqoKxI5U-4k0sM:&ved=0CAUQjRw&url=http%253A%252F%252Fwww.houseofjapan.com%252Flocal%252Fmitsubishi-acquire-premier-foods&ei=9KFuUa3rMYOAtAaw7YDoAg&bvm=bv.45368065,d.bGE&psig=AFQjCNHBReWbrJPkz3lSbBP__jcLOsV7qQ&ust=1366291311790071
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=moravia+steel+a.s&source=images&cd=&cad=rja&docid=REOtoovMCc9q4M&tbnid=Sq2tLki9dF7aYM:&ved=0CAUQjRw&url=http%253A%252F%252Fwww.parlamentnilisty.cz%252Fzpravy%252Ftiskovezpravy%252FMoravia-Steel-Nova-kyslikarna-zajisti-bezpecne-dodavky-technickych-plynu-268881&ei=H6JuUcjEEIqPtQaSm4CoCA&bvm=bv.45368065,d.bGE&psig=AFQjCNGuGmqIMpWA3D0TsbX5fmcCHTdRvg&ust=1366291355672826
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=EyMxVoYQKtiPvM&tbnid=h7MjDLZKIdwyKM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.sinojobs.de/en/list-of-employers/company-details/eisenwerk-bruehl-gmbh.html&ei=YFWYUvDpGYLStQbM0oCQCA&bvm=bv.57155469,d.bGE&psig=AFQjCNEZAGb2irpYUanQ4H-4xe6gOCtxhg&ust=1385801433972397
http://www.fritzwinter.de/startseite.html
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=MdkimZ597BxgIM&tbnid=vTcrR8SGo5fwYM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.nevilllong.co.uk/sustainability/knauf-insulation-earthwool-product-range-ecose-technology&ei=l1SYUs-rBsKFtAbB-IHgCQ&bvm=bv.57155469,d.bGE&psig=AFQjCNFedUCwJ_dMD8hvIA47L69LjF_xVQ&ust=1385801219173119
http://www.ksk-handel.de/
http://www.hh-brennstoffe.de/en
http://opinieonline.com/wp-content/uploads/2012/07/logo221.jpg
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=mitsubishi+corporation+(uk)+plc&source=images&cd=&cad=rja&docid=fXMaxIcH6gILsM&tbnid=SqoKxI5U-4k0sM:&ved=0CAUQjRw&url=http%253A%252F%252Fwww.houseofjapan.com%252Flocal%252Fmitsubishi-acquire-premier-foods&ei=9KFuUa3rMYOAtAaw7YDoAg&bvm=bv.45368065,d.bGE&psig=AFQjCNHBReWbrJPkz3lSbBP__jcLOsV7qQ&ust=1366291311790071
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Významní partneři (2)   

http://www.volkswagen.cz/
http://www.steel-holding.cz/
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=tatravagonka+poprad&source=images&cd=&cad=rja&docid=OYY0rwMk_fvy9M&tbnid=eD-5-6tJEuJ5bM:&ved=0CAUQjRw&url=http%253A%252F%252Fwww.24hod.sk%252FTATRAVAGONKA-a-s--Poprad-rozbieha-spolupracu-s-Ruskymi-zeleznicami-cl62398.html&ei=SaduUaGLL4WJtQb-yIGYDQ&bvm=bv.45368065,d.Yms&psig=AFQjCNE8PIqx3NYFMupSNjtZaSNF6LQFyQ&ust=1366292680385299
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=thyssenkrupp&source=images&cd=&cad=rja&docid=CsBJddCdJ0a1bM&tbnid=tkzOqfM_T77FZM:&ved=0CAUQjRw&url=http%253A%252F%252Fblog.al.com%252Flive%252F2007%252F05%252Fmobile_county_wins_thyssenkrup.html&ei=j6ZuUfrTDoPLtQbKqoGQAg&bvm=bv.45368065,d.Yms&psig=AFQjCNF8RIsbF9m5USOghrWJoJUlL8b4vw&ust=1366292492365415
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=trafigura+beheer+b.v.+amsterdam+Branch&source=images&cd=&cad=rja&docid=_kVrZApZRaTb3M&tbnid=AsV_sjiaov3mEM:&ved=0CAUQjRw&url=http%253A%252F%252Fen.wikipedia.org%252Fwiki%252FTrafigura&ei=RaRuUaX4HI7ltQaE0YGIAQ&bvm=bv.45368065,d.bGE&psig=AFQjCNF1gOmnc-diSWsTaDcaxXr1j7Mtjw&ust=1366291906490669
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=Umicore+NV/SA&source=images&cd=&cad=rja&docid=9pvktmfBgd_1MM&tbnid=WjJumEEZrVbZ5M:&ved=0CAUQjRw&url=http%253A%252F%252Fen.wikipedia.org%252Fwiki%252FUmicore&ei=paRuUeXfBs-VswazyICgBA&bvm=bv.45368065,d.bGE&psig=AFQjCNEd-jUz-9fsXZGwyRZPsAa3o6vSOg&ust=1366291998697232
http://www.sellier-bellot.cz/
http://www.voestalpine.com/rotec/de/
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=philip+morris&source=images&cd=&cad=rja&docid=BTSKUWG8nqZxfM&tbnid=dGvSraF8Cg0MtM:&ved=0CAUQjRw&url=http%253A%252F%252Fen.wikipedia.org%252Fwiki%252FFile%253APhilip_Morris_International_Logo_svg.png&ei=KKduUe2bJIXCswaJloD4Aw&bvm=bv.45368065,d.bGE&psig=AFQjCNEr7N1IlaVsBnX0ysOoZGHNOMpPwA&ust=1366292636017832
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ISO 9001 

Vysoká prestiž 

společnosti je 

doložena 

pravidelným 

obchodováním 

a zajišťováním 

cen barevných 

kovů na 

londýnské 

burze LME. 

Společnost 

několikrát získala 

prestižní ratingové 

hodnocení "AAA" 

ČEKIA Stability 

Award a řadí se 

tak mezi 

nejstabilnější firmy 

v České republice. 

Řadí se mezi 

nejvýznamnější 

firmy v České 

republice v rámci 

soutěže „100 

nejvýznamnějších 

firem České 

republiky". 

Je držitelem 

certifikátu systému 

řízení jakosti dle 

standardu evropské 

normy EN ISO 

9001:2008 od firmy 

TÜV NORD CERT 

GmbH. 



Kontaktujte nás 
rádi osobně odpovíme na Vaše dotazy. 
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Barevné kovy 

havlicek@metalimex.cz  

+420 601 378 570 

 

Polotovary barevných kovů 

plachy@metalimex.cz  

+420 602 169 455 

 

Ocel 

stary@metalimex.cz, +420 731 125 978 

tietz@metalimex.cz, +420 602 748 840 

 

Odpady barevných kovů a oceli 

matejcny@metalimex.cz, +420 601 578 764 

tietz@metalimex.cz, +420 602 748 840 

 

Železná ruda a ostatní trading 

tunega@metalimex.cz, +420 601 334 538 

tietz@metalimex.cz, +420 602 748 840 

 

Hliníkové plechy a pásy 

silhan@metalimex.cz, +420 602 611 775 

hofman@metalimex.cz, +420 724 070 289 

Hliníkové fólie automotive 

jasek@metalimex.cz, +420 724 033 957 

hofman@metalimex.cz, +420 724 070 289 

 

Obaly 

materna@metalimex.cz, +420702 004180  

hofman@metalimex.cz, +420 724 070 289 

 

Pevná paliva 

labuzik@metalimex.cz, +420 602 406 220 

bulawa@metalimex.cz, +420 602 452 391 

 

Koks  

klein@metalimex.cz, +420 602 286 549 

holanova@metalimex.cz, +420 725 087 034 

 

Černuhelný multiprach 

labuzik@metalimex.cz, +420 602 406 220 

bulawa@metalimex.cz, +420 602 452 391 

 

Doprava 

kucova@metalimex.cz, +420 724 777 402 

kuncova@metalimex.cz, +420 602 734 339 

mailto:tietz@metalimex.cz


Děkujeme za pozornost 

a těšíme se na spolupráci. 
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METALIMEX a. s. 

Štěpánská 621/34 

112 17 Praha 1 

IČ: 00000931 

DIČ: CZ00000931 www.metalimex.cz 
Tel.: +420 224 492 111 

e-mail: info@metalimex.cz 


