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Pancéřové plechy

Silnou stránkou našeho produktového portfolia jsou balisticky odolné 
pancéřové plechy. Využití najdou jak ve vojenském, tak v civilním sektoru.

Armored metal plates

The ballistic-resistant plates are the strong items of our product portfolio. 
They can be used in the military and civilian sectors.
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naše možnosti

Skladem pancéřové plechy od předních 
světových hutí

Výroba polotovarů 
–  díly pro vojenský a civilní sektor dle výkresové dokumentace

Výrobní možnosti 
– výpalky – laser, 3D plazma 
– ohraněné a skružené díly 
– obrobky

Dodávky kompletních sestav

our options

In stock armor plates from the world‘s 
leading producers

Production of semi-finished parts 
–  parts for the military and the civilian sector

Production possibilities 
– cut parts – laser / 3D plasma 
– edged & twisted parts 
– drilled, milled & grinded parts

Delivery of complete sets



Profil společnosti

Protect Parts, s.r.o., je ryze česká společnost s ambicí stát se lídrem  
v oblasti obchodu s ocelovými produkty (plechy či polotovary) určenými 
převážně pro vojenskou a speciální výrobu, zabezpečujícími požadovanou 
úroveň balistické ochrany výsledných produktů.

Pro naplnění uvedených ambicí a cílů společnost Protect Parts úzce spolupra-
cuje jak s nejvýznamnějšími evropskými výrobci pancířů, tak i s autorizovaný-
mi ústavy a institucemi zaměřenými na výzkum a testování pancéřových ma-
teriálů. Společnost je vzhledem k charakteru své činnosti držitelem oprávnění 
obchodovat s vojenským materiálem a materiálem dvojího užití.

Produktové portfolio společnosti

–  Plechy určené pro výrobu vojenské techniky, zařízení a vojenské 
infrastruktury

–  Plechy učené pro výrobu speciálních dílů a částí infrastruktury 
pro ostatní bezpečnostní složky (např. střelnice, speciální výcviková 
zařízení), ale i pro civilní sektor (banky atd.)

–  Polotovary a ucelené sestavy (výpalky, ohraněné a skružené díly, 
obrobky) pro výše uvedené projekty, zhotovené na základě výkresové 
dokumentace zákazníků

Druh činnosti

–  nákup a prodej plechů se zaměřením na různé druhy pancířů 
od nejvýznamnějších světových výrobců

–  Výroba polotovarů (výpalků, ohraněných a skružených dílů, obrobků) 
v souladu s obdrženou výkresovou dokumentací

–  Spolupráce s autorizovanými výzkumnými a testovacími ústavy
–  Odborné poradenství jak ve fázi vzniku prototypů, tak ve fázi 

sériové výroby

Územní zaměření

Kromě České republiky také zákazníci ze států střední a východní evropy 
(členských i nečlenských zemí eU).

Company Profile

Protect Parts, s.r.o., is a purely Czech company with the ambition 
to become a leader in the trade in steel products (plates or semi-finished 
products) intended for the military and special production, ensuring 
the required level of ballistic protection of the final products. 

To fulfill these ambitions and goals, the Protect Parts closely cooperates 
with the key armour european manufacturers, as well as with the 
authorized research & testing institutes focused on research and testing 
of armor materials. Due to the nature of our activities, the company 
possesses authorization for military goods and dual-use material trading.

Company Product Portfolio

–  Plates intended for production of military equipment, facilities 
and infrastructure

–  Plates intended for production of special parts and parts 
of infrastructure for other security forces (i.e. shooting ranges, 
special training facilities), but also for the civil sector (banks, etc.)

–  Semi-finished products and complete assemblies (cut, edged, twisted 
parts & workpieces) for the above-mentioned projects, made according 
to the obtained customers drawings

Type of Activity

–  Purchase & sale of plates with a focus on various types 
of armor from the world’s major manufacturers

–  Fabrication of semi-finished products (cut, edged and twisted 
parts & workpieces) according to the obtained drawings

–  Cooperation with authorized research & testing institutes
–  expert consulting in the phase of prototyping as well as 

in the phase of serial production

Territorial focus

in addition to the Czech republic, also customers from Central 
& eastern european countries (both, eU and non-eU members).
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