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Pane Práte, jak dlouho se vûnujete ob-
chodu s tímto sortimentem?
Na‰e spoleãnost pod názvem IMWELD
spol. s r.o. byla zaloÏena v roce 1995 a od
roku 2002 sídlíme ve vlastním objektu na
Svitavské ulici v Blansku, kde disponujeme
nejen prodejními prostorami, ale také po-
tfiebn˘m zázemím pro jednání se zákazníky.
Poãátky ãinnosti na‰í firmy v‰ak sahají aÏ
do roku 1991, kdy jsme zaãali dováÏet sa-
mozatmívací sváfieãské kukly od ‰v˘carské
firmy Optrel. Jednalo se produkt natolik
kvalitní, Ïe si na‰el mnoho spokojen˘ch od-
bûratelÛ, a to i pfiesto, Ïe jeho cena byla v té
dobû pro ãeské zákazníky hodnû vysoká. 
Ostatnû s firmou Optrel, která sídlí ve
‰v˘carském Wattwilu, spolupracujeme
úspû‰nû dodnes, jsme autorizovan˘m pro-
dejcem produktÛ této znaãky a dovolím si
tvrdit, Ïe i v˘znamn˘m partnerem; za do-
bu na‰í spolupráce jsme prodali kolem 10
000 kusÛ kukel znaãky Optrel.

Co v‰e obsahuje prodejní sortiment IM-
WELDU?
Od pomûrnû skromn˘ch zaãátkÛ pfied
ãtvrt stoletím jsme ná‰ sortiment roz‰ífiili
do té míry, Ïe mohu konstatovat, Ïe v‰e,
co podniky a fiemeslníci zab˘vající se svá-
fieãskou ãinností potfiebují, nakoupí u nás

bez problémÛ. Navíc si mohou vybírat
v rÛzn˘ch cenov˘ch relacích.
Co se t˘ká sváfiecích strojÛ, tak nabízíme
produkty firem Fronius, EWM, Omicron,
Kühtreiber. V oblasti sváfieãsk˘ch kukel
nabízíme, kromû jiÏ zmínûné znaãky
Optrel, také samozatmívací automatické
kukly americké znaãky Arc One. Je samo-
zfiejmostí, Ïe ke v‰em tûmto v˘robkÛm
dodáváme náhradní díly a zaji‰Èujeme po-
tfiebn˘ servis. Velkou v˘hodou pro na‰e
zákazníky, ktefií se rozhodli pro znaãku
Optrel, je skuteãnost, Ïe pro státy v˘chod-
ní Evropy zfiídila firma servisní stfiedisko
v Brnû, takÏe ve‰keré servisní práce jsou
vyfiízeny bûhem krátkého ãasu. 

Dále dodáváme hofiáky, spotfiební díly, 
elektrody, pfiídavné materiály, brusiva
a dal‰í materiál. Ochranné pracovní po-
mÛcky, jako zástûry, rukavice, br˘le, od-
sávací vzduchotechniku. V nedávné dobû
jsme nabídku roz‰ífiili o technické plyny
Wesfalen.  
Rád bych se zmínil o dvou souãasn˘ch
novinkách:
První je automatická samozatmívací kuk-
la Optrel e684. Tato kukla dokáÏe sama
nastavit stupeÀ tmavosti (5-13) podle to-
ho, jaká je intenzita sváfiecího oblouku. 
Tou druhou je kukla Optrel Vega View
2,5, která se vyznaãuje 4x svûtlej‰ím prÛ-
zorem v nezatmaveném stavu, coÏ je svû-
tov˘ unikát. Kukla se dá pouÏít pro práci
v tmavém prostfiedí, kde zaruãuje precizní
orientaci a pohled na pracovní pole. 
Novû jsme do sortimentu zafiadili také 
respiraãní jednotky PAPR. Jedná se o po-
hánûné filtraãní jednotky, které zaji‰Èují
pfiívod filtrovaného, ãistého vzduchu do
kukly pracovníka pfii svafiování a brou‰e-
ní. Vzhledem k stále pfiísnûj‰ím hygienic-
k˘m normám a sledování zdravotního 
stavu zamûstnancÛ je tento sortiment
v poslední dobû hodnû Ïádan˘.

Provozujete jen prodejnu v Blansku, ne-
bo máte víc zastoupení?

Kamenn˘ obchod máme jen v Blansku,
ov‰em vyfiizujeme také objednávky z na-
‰eho e-shopu. Dále máme tfii obchodníky,
ktefií nabízí zákazníkÛm produkty formou
akviziãního prodeje.

Poskytujete sv˘m zákazníkÛm nûjaké
dal‰í sluÏby?
Samozfiejmostí je zaji‰tûní nejen záruã-
ního, ale i pozáruãního servisu na námi
dodané zboÏí. Dále nabízíme pro‰kolení
personálu na sváfiecí stroje a pofiádáme
pfiedvádûcí akce, na kter˘ch se zájemci
mohou blíÏe seznámit s novinkami na
trhu.

Pokud by mûl nûkdo zájem o bliÏ‰í infor-
mace, kam se mÛÏe obrátit?
Prodejna sídlí na adrese Svitavská ulice ã.
28a v Blansku, vlastní parkovi‰tû máme
za objektem. Telefon do prodejny je 516
411 661 nebo 725 782 225, e-mail: pro-
dejna@imweld.cz. Mnoho dal‰ích infor-
mací a novinky najdou zájemci na na‰ich
webov˘ch stránkách www.imweld.cz, kde
je také ná‰ e-shop.

Pane Práte, dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek
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prodává sváfiecí techniku a pfiíslu‰enství

Obchod v Blansku na Svitavské ulici.

Firma IMWELD spol. s r.o. Blansko, nabízí vybavení pro sváfieãe; zásobuje nejen fie-
meslníky, ale také mnoho podnikÛ v ‰irokém okolí. Majitele a jednatele spoleãnosti,
která je drÏitelem certifikátu „DÛvûryhodná firma”, pana Jana Práta jsem se zeptal:


