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Klínové řemeny a řemenice
• Klínové řemeny pro nejvyšší výkony CONTI-V FO PIONEER 
• Klasické klínové, drážkové, variátorové a násobné řemeny 
• Klínové řemenice pro pouzdra Taper i dle výkresů

V-belts and V-belt pulleys
• CONTI-V FO PIONEER V-belts for high performance 
• Classical, ribbed, variable speed and banded V-belts 
• V-belt pulleys for taper bush, standard, custom designed

Ozubené řemeny a řemenice
• Neoprenové ozubené řemeny HTD, STD, CTD a palcové 
• Ozubené řemeny oboustranné, bezsilikonové a metráže 
• Ozubené řemenice pro pouzdra Taper, standardní i dle výkresů

Timing belts and timing belt pulleys
• Neoprene timing belts HTD, STD, CTD and inch profiles 
• Double-sided, silicone-free and open-ended timing belts 
• Timing pulleys for taper bush, standard, custom designed

Polyuretanové ozubené řemeny
• Nekonečné ozubené řemeny CONTI SYNCHROFLEX 
• Transportní svařované řemeny, povrchové vrstvy, unašeče 
• Kruhové, klínové, ploché a ozubené řemeny v metráži

Polyurethane timing belts
• CONTI SYNCHROFLEX endless PU timing belts 
• Welded transport belts, special surface backing, profiles 
• Open-ended round belts, V-belts, flat and timing belts

Ploché řemeny a dopravní pásy
• Nekonečné hnací ploché řemeny, odtahové pásy 
• Dopravní pásy PVC, PU a z dalších materiálů a struktur 
• Výroba pásů a spojování pásů na strojích u zákazníka

Flat and conveyor belts
• Endless flat drive belts, haul-off belts 
• PVC, PU and other material conveyor belts 
• Manufacture of belts, belt joining on customers’ machines



Řetězy a řetězová kola
• Válečkové řetězy hnací, nerezové řetězy, bezúdržbové 
• Válečkové řetězy s unašeči, dopravní a modulární řetězy 
• Řetězová kola, napínáky, kladky a vedení řetězů

Chains, sprockets and plate wheels
• Roller chains, stainless steel chains, self-lubricating chains 
• Roller chains with attachments, conveyor and modular chains 
• Sprockets and plate wheels, tensioners, idlers and chain guides

Upínací pouzdra, náboje, variátory
• Upínací pouzdra Taper, QD a svěrná pouzdra RCK 
• Navařovací a našroubovací náboje, desky motorů 
• Variátorové řemenice BERGES a BECKER

Clamping bushes, hubs, variable speed pulleys
• Taper bushes, QD bushes and RCK clamping elements 
• Weld-on-hubs and bolt-on-hubs, motor plates 
• BERGES and BECKER variable speed pulleys

Hřídelové spojky
• Pružné spojky s plastovými nebo gumovými členy 
• Zubové, celokovové lamelové a vlnovcové spojky 
• Čepové a hydrodynamické, rozběhové spojky

Shaft Couplings
• Elastic couplings with plastic or rubber elements 
• Gear couplings, steel disc couplings and bellows couplings 
• Flexible pin couplings and hydrodynamic couplings

PTFE folie, pásy a tkaniny
• Skloteflonové a kevlarové folie a textilie 
• Dopravní pásy z PTFE, samolepící PTFE folie 
• PTFE tkaniny, sušící a vysokoteplotní pásy

PTFE foils, belts, fabrics
• PTFE glass and kevlar fabrics 
• PTFE conveyor belts, adhesive PTFE foils 
• PTFE mesh, drying and heat resistant belts



Ložiska a lineární technika
• Ložiska, ložiskové jednotky, ložisková tělesa 
• Lineární ložiska, vedení, tyče, kuličková pouzdra 
• Vřetenová ložiska, kladky, klouby, kardany, volnoběžky

Bearings, linear technology
• Bearings, bearing units and housing 
• Linear motion systems, guides, bushings and shafts 
• Spindle bearings, track rollers, joints, freewheels

ContiTech tlumení vibrací
• Silentbloky ContiTech SCHWINGMETALL a MEGI 
• Vzduchové pružiny ContiTech LUFTFEDER 
• Kladky a kolečka ROTAFRIX

ContiTech Anti Vibration
• ContiTech SCHWINGMETALL and MEGI spring elements 
• ContiTech LUFTFEDER air springs 
• ROTAFRIX friction rings and wheels

ContiTech výtahové pásy
• Ploché pásy CONTI POLYROPE s certifikátem pro výtahy 
• Ploché řemeny POLYFLAT a zdvihací pásy Hubgurte 
• Výtahové závěsy pro pásy, vodící a odkláněcí kladky

ContiTech belts for elevator industry
• CONTI POLYROPE flat belts certified for elevator systems 
• POLYFLAT flat belts and Hubgurte lift belts 
• Fixing-kits, traction and deflection pulleys

Dopravní válečky a kladky
• Dopravníkové válečky poháněné a hnací válečky 
• Pojezdové kladky, komponenty dopravníkových tratí 
• Potahy, omotávky, návleky válečků

Rollers for conveyors and wheels
• Rollers for conveyors and roller drives 
• Conveyor rollers, guide roller components 
• Roller coverings and coatings



O firmě
TYMA CZ, s. r. o., zajišťuje komplexní služby v oblasti mechanických pohonů, zejména řemenových 
převodů a jejich příslušenství, a v oblasti dopravních pásů. Máme zaveden certifikovaný systém jakosti 
dle normy ČSN EN ISO 9001:2016.

Na trhu působíme již od roku 1998. Dlouhodobě patříme mezi největší dodavatele řemenů a součástí 
převodů v České republice. Od roku 2007 sídlíme v Trmicích u Ústí nad Labem ve vlastním 
průmyslovém areálu, kde jsme vybudovali centrální sklad o rozloze 2 000 m2 s administrativním, 
výrobním a distribučním centrem.

Autorizovaný distributor firmy Continental ContiTech
Spolupráce s největším evropským výrobcem řemenů nám umožňuje poskytovat požadovaný servis, 
nejnovější technické informace a optimální řešení Vašich převodů. Díky přímému spojení s výrobcem 
jsme schopni poskytovat nejvýhodnější cenové a dodací podmínky.

Nabídka služeb
• prodej (více než 25 000 skladových položek) 
• návrh a výpočet převodů 
• poradenská činnost a školení pracovníků 
• diagnostika, měření a kontrola stavu převodů 
• výroba a úprava řemenic, řetězových kol a jiných dílů 
• výroba a spojování ozubených řemenů 
• vyvažování řemenic, kol a jiných dílů 
• výroba a spojování dopravních pásů

About Us
TYMA CZ, s. r. o., provides complex services in the field of mechanical drives, with special emphasis 
on belt transmissions and their accessories, and in the area of conveyor belts. We hold a certified 
quality system according to the ČSN EN ISO 9001:2016 standard.

Our firm was established in 1998. It has become one of the largest suppliers of belts and drive 
components in the Czech Republic. Since 2007 it has been operating on its own premises in Trmice 
near Ústí nad Labem. There are central 2,000 sqm warehouse with administration, production and 
distribution facilities.

Authorised distributor of Continental ContiTech
Cooperation with the largest European belt manufacturer enables us to provide our customers with 
required service, up-to-date information and design optimal transmission/drive systems for them. 
Our direct contact with the producer also reflects positively on our prices and delivery terms.

Services
• sale (over 25,000 stock items) 
• drive design and calculation 
• technical consultancy, training courses 
• diagnosing, measuring and transmission check 
• manufacture and adjusting of pulleys, sprockets and other components 
• manufacture and joining of timing belts 
• balancing of pulleys, wheels and other components 
• manufacture and joining of conveyor belts
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Ústí nad Labem

TYMA CZ, s. r. o.
Na Pískách 731/12
CZ - 400 04 Trmice

telefon: +420 475 655 010
export: +420 475 655 027
e-mail: info@tyma.cz
web: www.tyma.cz

Severozápadní a jižní Čechy
Miroslav Adamec
kancelář Bílina
telefon: +420 603 838 757
e-mail: adamec@tyma.cz

Praha, střední a severovýchodní Čechy
Jan Kaplan
kancelář Ústí nad Labem
telefon: +420 604 383 318
e-mail: kaplanj@tyma.cz

Severní Čechy
Bohumil Kaplan
kancelář Ústí nad Labem
telefon: +420 603 825 701
e-mail: kaplanb@tyma.cz

Východní Čechy, Vysočina  
a jižní Morava
Ing. Daniel Lalák
kancelář Žďár nad Sázavou
telefon: +420 721 717 293
e-mail: lalak@tyma.cz

Severní Morava
Aleš Ohnheiser
kancelář Fulnek
telefon: +420 739 633 650
e-mail: ohnheiser@tyma.cz

Vít Náhlík
kancelář Fulnek
telefon: +420 737 052 272
e-mail: nahlik@tyma.cz

Sídlo firmy a centrální sklad
Headquarters and Central Warehouse

Regionální obchodně-technické kanceláře
Regional Sales and Technical Representatives

Žďár nad Sázavou

Centrální sklad
Trmice

Bílina

Fulnek


