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Na Slovenskom trhu pôsobíme 
od roku 1993 ako prvý predajca 
ložísk so sídlom v Bratislave.

Koncom roka 2008 sme 
reorganizovali našu spoločnosť a 
čiastočne doplnili náš názov na 
Valivé ložiská P&M, s.r.o.

Postupom času začali rásť nároky 
zákazníka a tým aj naša odbornosť 
a naše skúsenosti. 

V súčasnosti sa venujeme predaju 
ložísk a ich doplnkom, tesnení, 
klinových remeňov, lineárnych 
vedení, priemyselných tmelov, 
mazadiel, prevodových olejov, 

lepidiel... ako pre veľkoodberateľov, 
tak i formou cezpultového 
predaja podľa potrieb zákazníka 
priamo v predajni alebo pomocou 
e-mailovej, telefonickej, či faxovej 
objednávky od zákazníka. Vždy 
sa snažíme nájsť vhodné riešenie 
formou poradenstva, ktoré vedie 
k spokojnosti zákazníka. Cene, 
kvalite, dostupnosti požadovanej 
zákazníkom sa snažíme vždy vyjsť 
v ústrety.

My nenechávame žiadne  
želanie nevypočuté!!! 

O nás



Tovar objednaný 
(respektíve zakúpený 
u nás) Vám dovezieme 
vlastnou prepravou až k Vám. 
Či už domov, na pracovisko, 
do Vášho skladu, výrobného 
priestoru, dielne. Kamkoľvek si 
vyžiadate Vám dovezieme Váš tovar 
vždy presne včas. 
Ďalej spolupracujeme s kuriérskymi 
službami   DPD, DHL, TNT, GLS, UPS, 
Slovenská pošta. 
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Miniatúrne ložiská

Guľkové ložiská

Guľkové ložiská dvojradové

Guľkové ložiská s kosouhlým 
stykom

Guľkové ložiská s kosouhlým 
stykom dvojradové

Výkyvné guľkové ložiská

Presné guľkové ložiská

Valčekové ložiská

Špeciálne valčekové ložiská

Presné valčekové ložiská

Výkyvné súdkové ložiská

Ihlové ložiská

Vodiace kladky

Axiálne ložiská

Kĺbové ložiská – Kĺbové hlavy

Lineárne ložiská

Lineárne vedenia

Ložiskové telesá

Kuželíkové ložiská

Kuželíkové ložiskové jednotky

Kĺzne ložiská (samomazné 
-teflonové, mosadzné, bronzové

Ložiská



Keramické ložiská (nevodivé)

Plastové ložiská

Vysoko teplotné ložiská (do 
všetkých prostredí a teplôt)

Špeciálne ložiská

Ložiskové jednotky ( UCF, UCF, 
UCFC, UCP, SNL...)
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Násobné remene

Poľnohospodárske remene

Automobilové remene

Polyuretánové remene

Variátorové remene

Drážkované remene

Práčkové remene

Ploché zubové remene

Klasické ozubené remene

Ozubené remene (HTD,STD, MXL...)

Špeciálne remene (plastové, metráž).

Remenice (jednoradové, dvojradové, 
trojradové...)

Reťazové kolesá 

Guferá (NBR, MVQ, FPM...)

TYP 1    obojstranný vonkajší závit

TYP 2    vonkajší závit – vnútorný závit

TYP 3    vnútorný závit – vnútorný závit

TYP 4    jednostranný vonkajší závit

TYP 5    jednostranný vnútorný závit

TYP KP, TYP K, TYP DS, TYP KE, TYP AT

Klinové remene, guferá, silentbloky



Jednoradové valčekové reťaze

Dvojradové valčekové reťaze

Trojradové valčekové reťaze

Valčekové reťaze

Valčekové reťaze s dlhým rozostupom a 
unášacími doštičkami

Valčekové reťaze s predĺženými čapmi 

Valčekové reťaze akumulačné

Valčekové reťaze s unášacími doštičkami

Fleyerové reťaze LL

Pomalobežné puzdrové 
reťaze

Gallové reťaze bez 
podložiek

Dopravné reťaze

Unášače pre dopravné reťaze

Doštičkové dopravné reťaze

 Reťazové kolesá

Unášače pre  
valčekové reťaze

Puzdrové reťaze 
jednoradové

Fleyerové reťaze
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Motorové oleje pre osobné 
automobily a ľahké úžitkové vozidlá
Motorové oleje pre úžitkové vozidlá 
a zmiešaný vozový park
Motorové oleje s nižšou 
výkonnostnou úrovňou
Motorové oleje pre lokomotívy, 
lodné a plynové motory
Motorové oleje pre dvojtaktné motory
Motorové oleje a mazadlá pre 
motocykle
Oleje pre záhradnú techniku
Automobilové prevodové oleje

Kvapaliny pre automatické 
prevodovky a hydraulické systémy
Viacúčelové oleje pre 
poľnohospodásku techniku
Hydraulické oleje
Priemyselné prevodové oleje
Cirkulačné oleje, oleje pre 
obrábacie stroje
Multifunkčné oleje pre obrábacie 
stroje
Oleje pre pneumatické mechanizmy
Kompresorové oleje
Turbínové oleje 

   Čistenie
     Príprava povrchov
  Elektroizolačné oleje
   Separačné (odformovacie) oleje
 Oleje pre prenos tepla
Priemyselné chladiace kvapaliny
Biele oleje, procesné oleje
Mazivá pre potravinársky priemysel
Špeciálne mazivá  
Lubrication Engineers
Emulzné kvapaliny pre obrábanie
Rezné oleje
Oleje pre tvárnenie
Konzervačné prostriedky
Prísady do obrábacích kvapalín
Zaisťovanie závitových spojov
Utesňovanie potrubí a závitov
Plošné tesnenia
Upevňovanie valcových súčiastok
Sekundové lepidlá
Lepenie konštrukčných dielcov
Pružné utesňovanie a lepenie spojov

Oleje a mazivá, priemyselná chémia Oceľové  laná a viazacie prostriedky



Priemer od 8 – 30 mm
DIN 3052 DIN 3053 DIN 3055
DIN 3058 DIN 3060 DIN 3064
DIN 3066 DIN 3069 DIN 3071
Viazacie prostriedky z oceľových lán
Tvrdené oko zaistené objímkou
Ručne zapletané mäkké oko
Mäkké oko zaistené objímkou so 
strmeňovou vložkou
Mäkké oko zaistené objímkou
S koncovým úchytom na hornom konci
S koncovým úchytom na dolnom konci
Liatinová  svorka na oceľové lano
Jednoduchá svorka na oceľové lano
Dvojitá svorka
Očnica
Šponovák oko-oko
Šponovák hák-oko
Šponovák hák-hák

Závesná skrutka
Závesná matica
Rýchloupínacie oko
Samozatváracia karabina
„S“ hák
Šponovacie skrutky
Šponovacie matice
Strmeň s čapom
Strmeň s čapom zaistený závlačkou
Hák s okom
Otočné oko so skrutkou
Sťahovacie pásky
Sk pásky
 
Hadicové spony W1
Hadicové mini spony W1/W2
Nekonečné popruhy
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Prístrojové kolieska
Kolieska so štandardnou gumovou 
obručou
Kolieska s elastickou gumovou 
obručou
Kolieska s polyuretánovou obručou
Kolieska z polyamidu
Kolieska zo šedej liatiny
Nerezové kolieska

Teplotne odolné kolieska
Kolieska s dušou a pneumatikou
Kolesá na nízkozdvižné a 
vysokozdvižné vozíky
Samostatné kolesá
Nábytkové kolieska
Špeciálne výrobky - kladky
Prírubové jednotky
Jednotky s upevňovacou skrutkou

Jednotky so základovou doskou
Jednotky do trubiek
Jednotky so spodným upnutím
Jednotky „GLIDE“ a upevňovacie 
objímky
Jednotky „EURO“
Jednotky „HI-TECH“
Jednotky „HEAVY-LOAD“ 0,1,2,3
Jednotky „HEAVY-LOAD“ 5,6
Jednotky „DL“
Jednotky „TUFF“
Jednotky „HEAVY-DUTY“ 800
Odpružené jednotky
Miniatúrne jednotky

Kolieska a Guľkové dopravné jednotky



Akumulátorové náradie
Vŕtačky a príklepové vŕtačky
Skrutkovače a rázové uťahovače
Vŕtacie a sekacie kladivá
Diamantová technika
Meracia technika
Uhlové brúsky a opracúvanie kovov
Brúsky a hoblíky
Frézy
Multi-cutter
Píly
Stacionárne náradie
Úpravy dlaždíc
Odsávacie systémy
Teplovzdušná pištoľ a lepiaca pištoľ
Systémové príslušenstvo
Pneumatický zatĺkač klincov
Kompresory a pneumatické náradie
Lesná a záhradná technika
Záhradné náradie
Brúsne a rezné náradie
Skrutkovače a bity

Olamovacie nože a nožnice

Kliešte a hasáky
Príslušenstvo
Vŕtacie a frézovanie  
nástroje
Závitníky a závitové očká
Svorky, zveráky a kladivá
Svietidlá
Kľuče a sady nástrčných kľúčov
Sekáče, pílky a dláta
Meradlá
Rebríky, vozíky
Sťahováky ložísk 
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Elektrické a ručné náradie



Valivé ložiská P & M, s.r.o.
Odborárska 1
831 02 Bratislava, Slovakia

Kontaktný e-mail: loziskagufera@stonline.sk
Telefón: 00421(0)2 555 66 226
Fax: 00421(0)2 555 67 458

IČO: 44512023
DIČ: SK2022736386
www.valiveloziska.sk
www.valivaloziska.cz

Vedenie spoločnosti / Technické oddelenie 
Milan Mošať
GSM.: +421/910 191 841
Tel: 00421 (2) 555 66 226
E-mail: milan@valiveloziska.sk 

Pavol Sjekel
GSM.: +421/903 501 664
E-mail: pavol@valiveloziska.sk 

Fakturačné oddelenie:
Stanislava Sjeklová
GSM.: +421/910 191 842
Tel/Fax: 00421(2)555 67 458
E-mail: stanislava@valiveloziska.sk

Predajňa:
Michal Lauro
GSM.: +421/911 501 664, 
+421/917 276 075
Tel.: 00421(2) 555 66 226

e-mail: predajna@valiveloziska.sk

Otváracie hodiny:
Pon:  8:00 – 16:30
Uto:  8:00 – 16:30
Str:  8:00 – 16:30
Štv:  8:00 – 16:30
Pia:  8:00 – 16:00 
Sob:  zatvorené
Ned:  zatvorené

Kde nás nájdete 

Kontakt


