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O nás

Sídlo firmy v Hoštce

Vážení obchodní přátelé, 
firma Milan Chvalina – CHVALIS byla založena v roce 1990. Od svého vzniku se soustře-
dila na poskytování odborných služeb v oblasti servisu hydrauliky, pneumatiky a mazání.
V roce 1992 firma začala zajišťovat trvalou údržbu hydraulických a pneumatických
systémů několika významných výrobních podniků a v této souvislosti výrazně rozšířila
své aktivity o nové služby, dodávky náhradních dílů, expresní opravy hydraulických vál-
ců a čerpadel a zakázkovou výrobu. V současné době nabízí komplexní služby nejen
v oblasti hydrauliky a pneumatiky, ale i v oblasti systémů centrálního mazání a patří me-
zi nejvýznamnější systémové integrátory v České republice. 
Na počátku své činnosti pracovala pro podniky v oblastech papírenského, chemického
průmyslu a těžby dřeva. Nyní jejích služeb využívá mnoho významných výrobních firem
automobilového, papírenského, chemického, dřevařského, hutního a stavebního prů-
myslu, včetně výrobců a provozovatelů kolejových vozidel  na celém území České a Slo-
venské republiky. 

V roce 1992 uzavřela smlouvu o distribučním zastoupení firmy Parker Hannifin a v současné době získala status tzv. Pre-
mier distributora, tedy nejvyšší možné příčky mezi distributory této firmy. Významným oceněním je status Hydraulické
technologické centrum Parker, který firma získala v roce 2006. Pro výrobky firmy Parker Hannifin poskytuje servis na ce-
lém území České republiky a její prvky aplikuje do svých výrobků (hydraulické agregáty, filtrační systémy, pneumatické
systémy apod.). 
Na sklonku téhož roku 1990 firma Milan Chvalina – CHVALIS začala poskytovat servisní služby a zajišťovat dodávky ná-
hradních dílů pro systém firmy EATON-VICKERS, přičemž v roce 2015 získala status-certifikát „EATON-Systém Partner-
Industrial“. V roce 1996/1997 byl vybudován vlastní výrobní areál v Hoštce, v severních Čechách, který zahrnuje zázemí
pro veškeré servisní, obchodní a výrobní aktivity.
Z důvodu zásadních změn právního rámce podnikání v České republice byla v červnu 2001 založena společnost
CHVALIS s. r. o., která od ledna 2002 převzala veškeré aktivity firmy Milan Chvalina – CHVALIS. Na podzim roku 2006
bylo slavnostně otevřeno vlastní vzdělávací a školící centrum, které bylo v roce 2017 rozšířeno o druhou budovu pro
praktická cvičení a ubytovací zázemí pro účastníky školení.
Velkým pomocníkem pro řízení společnosti bylo zavedení nového IS Navision v roce 2008, v této době měla společnost již
cca 92 zaměstnanců, včetně zázemí 20 vybavených servisních vozů, které pracují pro naše zákazníky 24 hodin/365 dnů
v roce.
V roce 1999 firma zavedla systém managementu kvality dle normy ISO 9001:1994, který byl na podzim roku 2009 recertifi-
kován. V oblasti železničního průmyslu je společnost držitelem Certifikátu technické způsobilosti dodavatele Českých
drah a Certifikátu dodavatele SŽDC. 
V oblasti distribuce komponentů mazacích systémů byla v roce 2013 uzavřena smlouva s firmou SKF Ložiska, a.s. a společ-
ností ASSALUB AB. Firma CHVALIS se tak stala autorizovaným distributorem mazacích systémů značky SKF – mazací
systémy a firmou ASSALUB AB. 
Od roku 2010 do roku 2019 firma postupně otevřela 6 poboček – v Liberci, Rokycanech, Sušici, Českých Budějovicích,
Prostějově a Jihlavě se statutem „CHVALIS – Prodejní centrum“, ve kterých je, kromě servisního zázemí, vždy umístěna
prodejna hydrauliky a pneumatiky ParkerStore, kompletně vybavená technologií pro výrobu hydraulických hadic a služ-
bou 24 hodin    s osvědčením a certifikacemi: „Hadicové dílny – ParkerStore“ a „Servisní centrum pro akumulátory“.

V roce 2018 obdržela společnost významná prestižní ocenění, v květnu to bylo ocenění: Diplom – 1. místo v soutěži Český
Lídr Ústeckého kraje a v listopadu Diplom „ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH“.

Milan Chvalina 
jednatel a ředitel společnosti

M A Z A C Í  S Y S T É M Y
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Pobočka LIBEREC
CHVALIS s.r.o.
České mládeže 708/108
460 08 Liberec VIII – Dolní Hanychov
tel.: 482 400 013, 724 483 329
fax: 482 312 463
e-mail: liberec@chvalis.cz
http: www.chvalis.cz

Pobočka ROKYCANY
CHVALIS s.r.o.
Arbesova 820/III
337 01 Rokycany
tel.: 371 720 461, 725 118 017
fax: 371 785 620 
e-mail: rokycany@chvalis.cz
http: www.chvalis.cz

Pobočka SUŠICE
CHVALIS s.r.o.
T. G. Masaryka 151/II
342 01 Sušice
tel.: 376 523 342, 

725 393 251 
e-mail: susice@chvalis.cz
http: www.chvalis.cz

Pobočka Č. BUDĚJOVICE
CHVALIS s.r.o.
Pražská 497/62
370 04 České Budějovice
tel.: 387 310 135, 725 516 066
fax: 387 203 173
e-mail: c.budejovice@chvalis.cz
http: www.chvalis.cz

Pobočka PROSTĚJOV
CHVALIS s.r.o.
Za Olomouckou 5033/3
796 01 Prostějov
tel.: 725 577 097, 

725 577 095
e-mail: prostejov@chvalis.cz
http: www.chvalis.cz

NONSTOP 24 hod. služby: 

+420 737 222 233

www.chvalis.cz

M A Z A C Í  S Y S T É M Y

SÍDLO FIRMY
CHVALIS s.r.o.
Velešická 54
411 72 Hoštka
tel.: 416 857 711
fax: 416 814 198
e-mail: info@chvalis.cz
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Pobočka JIHLAVA
CHVALIS s.r.o.
Průmyslová ulice
586 01 Jihlava
tel.: 722 110 370, 

728 379 220
e-mail: jihlava@chvalis.cz
http: www.chvalis.cz

Servis hadic u zákazníka

S o u ã á s t  d i v i z e  H y d r a u l i k y  P a r k e r  H a n n i f i n
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