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V Praze 3. prosince 2013 
 
 

Dne 29. listopadu 2013 podepsala společnost SKF Ložiska, a.s. distribuční 
smlouvu se společností CHVALIS s. r. o. Firma CHVALIS se tak stala autorizovaným 
distributorem mazacích systémů značky SKF. 
 

Mazací systémy jsou dnes nedílnou součástí nabídky SKF a přirozeně rozšiřují 
možnost spolupráce se zákazníky založené na více jak stoleté zkušenosti s ložiskovou 
technologií a souvisejících oblastech, které mají zásadní vliv na výkon a spolehlivost 
rotačních strojů. Mazání a mazací systémy sem bezpochyby patří. 

Společnost CHVALIS s. r. o.  byla založena již v roce 1990 a s SKF sdílí několik, 
dle našeho názoru, velice důležitých zásad. Úspěšnou firmu nelze vybudovat na několika 
jednorázových obchodech ale na budování dlouhodobých vztahů se zákazníky, které 
stojí na pevných základech, jakými jsou kvalita produktů a služeb, šíře sortimentu, 
spolehlivost dodávek, vztahy nad rámec smluv a špičkový servis. CHVALIS zajišťuje 
trvalou údržbu hydraulických a pneumatických systémů několika významných výrobních 
podniků v ČR. V poslední době tato firma výrazně rozšířila své aktivity o nové služby, 
dodávky náhradních dílů, expresní opravy hydraulických válců, 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 mezi nejvýznamnější 
systémové integrátory v České republice.  

Toto vše zajišťuje svým zákazníkům 84 zaměstnanců firmy, kterým je k dispozici 
17 plně vybavených servisních vozidel, čímž je možné zajistit služby 24 hodin / 365 dnů 
v roce. CHVALIS vlastní vzdělávací a  školící středisko, vlastní výrobní areál v sídle firmy 
- Hoštka u Litoměřic a další 4 pobočky – v Liberci, Sušici, Rokycanech a Českých 
Budějovicích. 
 
 Jsme přesvědčení, že spojením SKF se společností Chvalis se našim zákazníkům 
dostane vynikajících služeb postavených nejen na spolehlivé dodávce mazacích systémů 
naší značky ale zejména na zkušenostech a know-how firmy Chvalis, jejího skladového, 
konstrukčního a servisního zázemí. 
 
 
 
 

SKF je přední světový dodavatel ložisek, těsnění, mechatroniky, mazacích systémů a služeb, které 
zahrnují technickou podporu a služby zaměřené na diagnostiku strojů a řízení údržby, technické 
konzultace a školení. SKF má zastoupení ve více než 130 zemích a síť přibližně s 15 000 distributorů na 
celém světě. Za rok 2012 vykázala skupina SKF tržby ve výši 64 575 mil. SEK a měla 46 775 
zaměstnanců. www.skf.com  
 
® SKF je registrovanou obchodní známkou SKF Group. 
™ BeyondZero je obchodní známkou SKF Group. 
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