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Keller & Kalmbach

Vážené dámy a páni,

dozrel čas, aby ste aj vy spoznali spol. Keller
& Kalmbach!
Spol. Keller & Kalmbach založená v roku 1878 
je v súčasnosti jednou z popredných spoloč -
ností v segmente spojovacích prvkov a upev -
ňovacej techniky. Ked’ v roku 1908 prevzal
 spoločnost’ môj starý otec, bol to iba vel’koob-
chod so skrutkami a železiarskym tovarom 
pre kováčov a zámočníkov. Kovospracujúce
remeslá predstavujú aj dnes dôležitú skupinu
zákazníkov.
Po vojne sa môj otec postaral o intenzívny
rozvoj priemyselného segmentu a preferoval
najmä automobilový priemysel a strojárstvo. 
Za posledných tridsat’ rokov došlo pod mojím
vedením vd’aka rozčleneniu na pobočky k
výraznému posilneniu remeselného segmentu 
v južnom Nemecku. Kúpou spol. Widex v roku
2001 sa spol. Keller & Kalmbach etablovala v
priemyselnom segmente aj v západnom a sever-
nom Nemecku a stala sa dokonca trhovým
lídrom v segmente kol’ajovej dopravy. V rámci
vývoja inovačných logistických konceptov bola
a je spol. Keller & Kalmbach už 25 rokov sub -
jektom určujúcim trendy. V posledných rokoch
sa do popredia dostala inter nacionalizácia
 činnosti spoloč nosti. Spol. Keller & Kalmbach 
je v súčasnosti zastúpená 10 poboč kami v Číne,
ako aj vo východnej Európe.
Spol. Keller & Kalmbach je už od roku 1878
synonymom spol’ahlivosti a kvality. Na úspe-
choch našich zákazníkov sa podiel’ame indivi-
duálnymi riešeniami šitými na mieru. Našou
prioritou je zodpovedný prístup k zamestnan-
com, obchodným partnerom a životnému
 prostrediu. Skutočne máme radost’ z práce!
Výrazom toho je aj náš slogan: fit. fair. friendly.
(zdatne, férovo, priatel’sky).
Skutočne by nás vel’mi potešilo, keby sme
mohli privítat’ v rodine našich spokojných
zákazníkov aj Vás.

Dr. Florian Seidl
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Centrálny sklad Hilpoltstein
V polovici roka 2009 bolo do prevádzky uve -
dené nové logistické centrum Hilpoltstein pri
Norimbergu. Skladové a distribučné centrum
patrí so svojimi vysokodynamickými sektormi 
a rekordnými číslami pri naskladnení a vysklad-
není k najmodernejším v odvetví.

- Objem investícií 22 mil. Euro,
- Celková plocha 44000 m2,
- Miera úspešne realizovaných služieb 98%,
- Dodávka do 24 hodín pri doručení objed- 
návky do 15. hod,

- 164000 úložných miest v automatizovanom 
sklade drobných dielov,

- 35000 úložných miest v plne automatickom
paletovom sklade s výškovými regálmi, 

- Možnost’ modulárneho rozšírenia skladových 
a výkonových kapacít.
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Široká ponuka výrobkov
- 70 000 skladových položiek v základnom  
sortimente,

- 30 000 špeciálnych dielov a dielov podl’a 
výkresovej dokumentácie,

- 750 000 priemyselných dielov.

Základné pole pôsobnosti – manažment 
C dielov
- inovačné systémy nákupu, skladovania a 
dodávania šité na mieru,

- viac ako 20 rokov skúseností,
- realizovaných už viac ako 1200 projektov,
- 2200 000 naplnených kontajnerov ročne,
- zníženie nákladov až o 80%,
- integrácia špeciálnych dielov a dielov podl’a 
výkresovej dokumentácie, ako aj priemy-
selných dielov,

- inovačné riešenie v segmente eBusiness.

Spol. Keller & Kalmbach založená v roku 1878 
v Mníchove ako vel’koobchod so skrutkami a
železiarskym tovarom je v súčasnosti jedným 
z popredných vel’koobchodníkov v segmente
spojovacích prvkov a upevňovacej techniky,
náradia, zdvíhacích zariadení, bezpečnosti
práce a prevádzkového vybavenia. Súčast’ou
skupiny sú početné pobočky v tuzemsku 
aj zahraničí a spol. Keller & Kalmbach Widex
GmbH.

Čísla, údaje, fakty
- obrat 240 mil. Euro,
- 600 zamestnancov,
- 20 000 zákazníkov,
- 24 lokalít (čiastočne aj s predajňami).

Business sektory
- remeselníci,
- výrobný priemysel,
- segment kol’ajovej dopravy,
- automobilový priemysel.

Certifikáty
- DIN EN ISO 9001:2008,
- VDA 6.2,
- Ökoprofit mesta Mníchov (ochrana životného 
prostredia),

- Bavorská cena kvality v rokoch 2001 a 2010,
- IRIS (Keller & Kalmbach Widex GmbH),
- dodávatel’ klasifikovaný v kategórii „A“  
pre renomované spoločnosti, ako sú Audi, 
AGCO-Fendt, Siemens, Krones, VW, ZF atd’.
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Program dodávok

Spojovací materiál
Skrutky, matice, čapy, podložky, kolíky, záv-
lačky, súpravy, krytky, lícované perá, pružné
podložky, slepé nity, závitové tyče, spojovacie
diely do dreva a d’alšie drobné diely.

Kotviaci materiál
Hmoždinky, kotvy, upevňovacie prvky pre
 vysoké zat’aženia, chemické upevnenia,  špe -
ciálne upevňovacie prvky, upevnenia do dutín,
lepidlá, spojovacie prvky do dreva, háky,
 objímky,  klince, uholníky, dierované dosky,
pätky nos níkov atd’.

Ručné náradie
Montážne náradie, technika na vŕtanie a tries-
kové obrábanie, brúsny materiál a separačné
prostriedky, spájkovacia a zváracia technika,
meracia technika, stavebné náradie, upínacia
technika, pneumatické náradie, náradie pre
sanitu, kúrenie, elektro atd’.

Chemicko-technické výrobky 
Sortiment na údržbu, stavebná chémia, farby 
a odstraňovače farieb, lepiace a izolačné
 materiály, lepiace pásky, antikorózna ochrana,
 chladiace mazadlá, oleje, tuky a mazadlá, PU
peny, čistiace prostriedky atd’.
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Špeciálne diely a diely podľa výkresovej dokumentácie

Špeciálne diely a diely podľa výkresovej doku-
mentácie patria od roku 1960 k základnému
pol’u pôsobnosti spol. Keller & Kalmbach. V
súčasnosti registrujeme 30 000 špecifických
 dielov zákazníkov.

Sústružené a frézované diely
Spol. Keller & Kalmbach vyrába sústružené 
diely podl’a vzorov alebo výkresovej doku men -
tácie na najmodernejších presných sústru -
hoch, pre všetky oblasti použitia, zo všetkých
mate  riálov a s akýmikol’vek povrchmi. Súčast’-
 ou  pro  gramu sú aj komplikované geometrické
tvary a špeciálne materiály.

Pretláčané výlisky
Diely tvárnené za studena a špeciálne skrutky
sa vyrábajú na postupových lisoch z tvárnitel’-
ných ocelí a neželezných kovov vo všetkých
bežných triedach pevnosti, vrátane dokončova-
nia trieskovým obrábaním. Diely tvárnené za
tepla ponúkame z antikoróznych, žiaruvzdor -
ných, teplovzdorných ocelí a zliatin.

Vysekávané a ohýbané diely
Spol. Keller & Kalmbach ponúka v závislosti od
požiadaviek vysekávané, dierované, t’ahané
alebo ohýbané diely s jednoduchým vyhotove-
ním alebo vo forme náročných obrysov. Či už  
z ocele, ušl’achtilej ocele, pružinovej ocele,
bronzu, medi, mosadze alebo z plastov je v
rámci technicky realizovatel’ných hrúbokmožné
všetko. Do programu dodávok patria aj kombi -
no  vané vysekávané, ohýbané a razené diely. 
V men ších množstvách dokážeme zaistit’ aj
dodávky dielov rezaných prúdom vody alebo
laserom.

Partnerstvom k úspechu
Celosvetová spolupráca s výrobcami je základ -
om realizácie mnohých individuálnych požia -
daviek. Naši technici pre aplikácie, so skúse-
nost’ami v strojárstve, ako aj v priemysle, v 
seg    mente kol’ajovej dopravy, elektrotechnike a
automobilovom priemysle, Vám radi poradia a
vypracujú spoločne s vami riešenie šité na mieru.

Elektrické náradie
Elektrické náradie na vŕtanie, delenie, skrut -
kovanie, brúsenie, rezanie, zváranie, pílenie,
nasávanie, sponkovanie, miešanie, nabíjanie,
čistenie, výrobu elektrickej energie atd’.

Zdvíhacie zariadenia
Viazacie prostriedky, prostriedky na zabez-
pečenie nákladu, konštrukčné diely ret’azí,
 drôtené laná, ret’aze s obchodnou akost’ou,
elektrické a pneumatické zdvíhacie zaria -
denia, ručné zdvíhacie zariadenia, hydraulika 
a stro jové zdviháky, žeriavy a konštrukčné 
diely  žeriavov, žeriavové a závesné váhy, pro-
striedky na uchopenie bremena atd’.

Bezpečnost’ práce
Pracovné odevy, prostriedky na ochranu proti
poveternostným vplyvom, pracovná obuv,
 ochrana hlavy, dýchania a pokožky, rukavice,
bezpečnostné vybavenie, výstroj na Prvú
pomoc, ochrana hlavy, kolien a nôh, ochrana
proti sálavému teplu, protipožiarna ochrana,
osobný ochranný výstroj atd’.

Prevádzkové vybavenie
Dielenské vybavenie, systémy pracovísk,
 kancelárske vybavenie, skladovacie a pre -
pravné zariadenia, rebríky a lešenia, environ -
men tálna technika, vykurovacie a čistiace
zariadenia, kolesá a kladky atd’.

Program dodávok
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Manažment C dielov 

Spol. Keller & Kalmbach ponúka pre každú
potrebu to správne riešenie – od systémov
eBusiness na naplnenie sporadických potrieb
až po riešenia „Kanban“ pre sériovú výrobu.

Systémy „Kanban“ – pre sériové potreby
Pre sériové potreby ponúka spol. Keller &
Kalmbach klasické dvoj- a viackontajnerové
systémy (KKB), inovačné systémy RFID (KKT),
VPE-Kanban (KKV), impulzné systémy (KKI),
mobilné a individuálne zákaznícke systémy až
po kompletné prevádzkové koncepty skladov
(strana 12–15, 18).

KKL – pre remeselníkov a údržbu 
KKL je ideálnym skladovým systémom pre
remeselné prevádzky a na zaistenie údržby v
priemysle. Tovary, resp. obaly, ktoré sú vyba -
vené čiarovými kódmi, sa skladujú v regáloch 
a dajú sa jednoducho doobjednat’ pomocou
 skenera (strana 16/17).

eBusiness – na pokrytie sporadických potrieb
Riešenia eBusiness, ako napr. elektronické
katalógy, online obchody a nákupné platformy
„simple system“ sú vhodné na riešenie jedno-
razových, resp. nie pravidelne sa opakujúcich
potrieb (strana 19).

Spol. Keller & Kalmbach je pionierom na poli
logistiky C dielov a v roku 1987 zriadila prvý
priemyselný systém Kanban v spol. Siemens.
Na nasledujúcich stranách vám predstavujeme
príslušné riešenia detailne. Na základe vašich
požiadaviek vám spol. Keller & Kalmbach rada
pripraví riešenie navrhnuté presne pre Vaše
potreby.
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KKT – turnLOG® na báze RFID

Iniciovanie objednávky: otáčanie kontajnera

Technológia RFID zrevolucionizovala spôsoby
nákupu. Akonáhle sa vyprázdni jedna čast’  
2-dielneho kontajnera, kontajner sa otočí a do
spol. Keller & Kalmbach sa odošle signál s
objednávkou.

Priebeh
1. Tovar je uskladnený v 2-dielnom kontajneri 
(spotrebná a bezpečnostná zásoba).

2. Transpondér osadený na kontajneri je v regáli 
orientovaný smerom dozadu.

3. Po dosiahnutí bezpečnostnej zásoby sa 
kontajner otočí a premiestni sa tak do polohy 
na objednanie.

4. Transpondér sa teraz nachádza nad magne-
tickou kol’ajničkou upevnenou na čele regála 
a vysiela do riadiacej jednotky signál s 
 objednávkou (dosah 50 m).

5. Ovládač prijme signál a odošle nám objed-
návku prostredníctvom GSM/GPRS.

6. V centrálnom sklade spol. K&K sa tovar 
pripraví na dodanie, vybaví sa špecifickými  
etiketami zákazníka a odošle sa.

7. Nasleduje naplnenie kontajnerov priamo na 
mieste u zákazníka.

Výhody
- jednoduché a pružné riešenie,
- prehl’adné a riadne vedenie skladu,
- sklad nie je viazaný na lokalitu,
- systém hlási chýbajúce kontajnery alebopoško- 
dené transpondéry s presným uvedením miesta,

- kontajnery zostávajú na mieste potreby,
- iniciovanie objednávok je signalizované LED 
prvkami,

- automatické rozpoznanie nelogických  
objednávok (napr. zdvojených objednávok),

- komplexný alebo parciálny servis.

Pre neskladné a paletované tovary ponúka spol.
Keller & Kalmbach riešenie pushLOG. Objed -
návka sa vytvorí po stlačení tlačidla.

KKB – klasické systémy Kanban

Iniciovanie objednávky: skenovanie prázdnych
kontajnerov

V prípade dvoj- a viackontajnerových systémov
ide o klasické riešenie „Kanban“ s iniciovaním
objednávky na základe vyprázdnenia kontaj -
nerov.

Priebeh
1. Tovar je uskladnený v kontajneroch v rámci 
dvoj- alebo viackontajnerového systému.

2. Kontajnery a tovar sa dajú jednoznačne 
identifikovat’ etiketami s čiarovými kódmi.

3. Po vyprázdnení sa kontajner vyberie a  
presunie sa na vopred dohodnuté miesto 
(napr. na mrežovanú paletu).

4. Prázdne kontajnery sa dodajú do centrál -
neho skladu K&K, naskenujú sa a následne 
sa dočasne uskladnia.

5. V nasledujúcom kroku sa kontajnery a tovar 
synchrónne pripravia na konsignačnom 
mieste na dodanie.

6. Teraz sa kontajnery naplnia prislúchajúcim 
tovarom.

7. Nasleduje dodávka kontajnerov zákazníkovi 
a ich uloženie do regálového systému.

Výhody
- samoriadiaci systém,
- prehl’adné a riadne vedenie skladu,
- pružné riešenie umožňujúce kedykol’vek 
rozšírenie,

- možné rôzne vel’kosti kontajnerov a etikety,
- možné decentralizované riešenia až na 
úroveň montážnych pracovísk,

- úprava objednávaných objemov podl’a sku-
točnej spotreby,

- skúsenosti z viac ako 1000 implementácií,
- online informačný systém „Kanban“,
- komplexný alebo parciálny servis.

Systém KKB sa dá prevádzkovat’ aj metódou
výmenných etikiet.
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KKI – impulzný systém

Iniciovanie objednávky: na báze generátora
impulzov

Bezdrôtová jednotka na generátore impulzov
(výkyvná páka), ktorá je priamo integrovaná 
do regála, iniciuje po vybraní prázdneho kon-
tajnera z regála signál s objednávkou, ktorý 
sa odosiela do riadiacej jednotky a odtial’ do
spol. Keller & Kalmbach.

Priebeh
1. Tovar je uskladnený v kontajneroch (KLT) v 
rámci dvoj alebo viackontajnerového sys té mu.

2. Kontajnery a tovar sa dajú jednoznačne 
identifikovat’ podl’a umiestnenia generátora 
impulzov.

3. Po vyprázdnení sa kontajner vyberie, čím sa 
pomocou výkyvného mechanizmu aktivuje 
generátor impulzov.

4. Riadiaca jednotka príjme signál s objed- 
návkou a prenesie ho siet’ou GSM/GPRS 
alebo WLAN do spol. K&K.

5. V spol. K&K sa zaregistruje prijatie objed-
návky.

6. V centrálnom sklade spol. K&K sa na dodanie 
pripraví nový kontajner, vybaví sa špecifickou 
etiketou zákazníka a odošle sa.

7. Nasleduje dodanie príslušného kontajnera, 
jednoznačná identifikácia a uloženie kon taj- 
nera do regála.

Výhody
- automatický objednávkový systém v reálnom 
čase,

- jednoduché a pružné riešenie,
- prehl’adné a riadne vedenie skladu,
- možnost’ dodatočnej integrácie do existu -
júcich systémov

- flexibilné umiestňovanie v regáli,
- úprava objednávaných objemov podl’a  
skutočnej spotreby,

- online informačný systém „Kanban“,
- komplexný alebo parciálny servis.

KKV – VPE Kanban

Iniciovanie objednávky: skenovanie prázdnych
kontajnerov

VPE-Kanban je variantom klasického systému
„Kanban“. Aj v tomto prípade sa požiadavka
generuje skenovaním prázdnych kontajnerov.
Tieto však zostávajú u zákazníka. V spol. Keller
& Kalmbach je obalová jednotka (VPE) tovaru
vybavená špeciálnou etiketou, ktorá umožňuje
jednoznačné priradenie ku kontajneru.

Priebeh
1. Tovar je uskladnený v kontajneroch v rámci 
dvoj- alebo viackontajnerového systému.

2. Kontajnery a tovar sa dajú jednoznačne 
identifikovat’ etiketami s čiarovými kódmi.

3. Po vyprázdnení sa kontajner vyberie a pre- 
sunie sa na špeciálne miesto.

4. Prázdne kontajnery sa naskenujú a infor- 
mácia sa siet’ou GMS/GPRS odošle do spol. 
Keller & Kalmbach.

5. V spol. K&K sa zaregistruje prijatie objednávky.

6. V centrálnom sklade spol. K&K sa tovar  
pripraví na dodanie, vybaví sa špecifickými 
etiketami zákazníka a odošle sa.

7. Nasleduje naplnenie kontajnerov priamo na 
mieste u zákazníka na základe jednoznačnej 
identifikácie.

Výhody
- jednoduché a pružné riešenie, aj na 
zaistenie potrieb s obmedzenou frekvenciou 
prekládky,

- prehl’adné a riadne vedenie skladu,
- možné decentralizované riešenia až na 
úroveň montážnych pracovísk,

- úprava objednávaných objemov podl’a sku-
točnej spotreby,

- zohl’adnenie metódy „Stop-Order“, t.z. reali-
zácia objednávky až do objednávacieho limitu,

- kontajnery zostávajú na mieste potreby,
- možné rôzne vel’kosti kontajnerov a etikety,
- online informačný systém „Kanban“,
- komplexný alebo parciálny servis.
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Výhody
- prehl’adné a riadne vedenie skladu,
- modulárne riešenie umožňujúce kedykol’vek 
rozšírenie,

- redukovanie skladových plôch až o 50%,
- stála dostupnost’ tovarov,
- jasné označovanie tovarov a ich rýchly 
odber,

- rýchle zaznamenanie potreby skenerom,
- výrazné ul’ahčenie práce a zníženie proces- 
ných nákladov,

- inventúrna funkcia,
- široké štatistické a vyhodnocovacie  
možnosti.

Priebeh
1. Tovar je uskladnený v špeciálnom regálovom

systéme, ktorý je upravený podl’a jeho 
potrieb.

2. Každá tovarová položka sa dá identifikovat’ 
bud’ priamo, alebo pomocou etikety na 
regáli a je vybavená čiarovým kódom.

3. Tovary, ktoré sa majú objednat’, sa jedno- 
ducho a rýchlo načítajú skenerom.

4. Následne sa načíta obsah uložený v skeneri 
a údaje objednávky sa automaticky odošlú 
do online obchodu.

5. Z online obchodu sa údaje objednávky  
automaticky prenesú siet’ou internet do 
spol. K&K.

6. V centrálnom sklade spol. K&K sa tovar  
pripraví na odoslanie a odošle sa.

7. Nasleduje dodanie tovaru a jeho uloženie 
do regála.

KKL – modulárny skladový  systém

Iniciovanie objednávky: skenovanie prázdnych
kontajnerov

KKL je ideálny skladový systém pre remeselné
prevádzky a na zaistenie údržby v priemysle.
Tovar je uskladnený v regálovom systéme,
ktorý umožňuje modulárnu úpravu podl’a
požia daviek zákazníka. Tovary priamo ozna -
čené čiarovým kódom sa dajú doobjed návat’
priamo skenerom.
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eBusiness

Elektronické katalógy
Všetky skladové položky, ako aj špecifické
zákaznícke tovary v elektronickej forme pre
váš systém eProcurement alebo vaše tovarové
hospodárstvo.
- Katalógy pre všetky bežné systémy, ako 
napr. Ariba, HealyHudson, Wallmedien, 
simple system, Heiler, Diehl Informatik atd’.

- Klasifikácia na základe eClass a UNSPSC.
- Dátové formáty opentrans, cXML, xCBL, 
BMEcat, ASCII, CSV, Excel atd’.

- Vrátane doplňujúcich dokumentov (karty  
bezpečnostných údajov, schválenia atd’.).

simple system 
simple system je nákupná platforma pre diely 
C bez poplatkov s
- viac ako 20 000 používatel’mi,
- viac ako 13,1 mil. tovarmi,
- viac ako 270 dodávatel’mi.
Spol. Keller & Kalmbach je spoluzakladatel’om
a spoločníkom systému „simple system“.

Online obchod
Online obchod www.kk-shop.com slúži ako
alternatíva na objednávanie a súčasne ako
zdroj informácií:
- jednoduchý a l’ahko ovládatel’ný,
- možnost’ skenovania potrieb,
- správa katalógov, používatel’ov, skladových 
miest a nákladových stredísk, ako aj 
rozpočtových obmedzení,

- predlohy objednávok, rýchla registrácia, 
schval’ovací proces, inventúrna funkcia a  
štatistiky objednávok,

- možná aj interná tlač etikiet,
- napojenie na OCI.

Dáta CAD
Spol. Keller & Kalmbach ponúka dáta CAD pre
viac ako 30 000 spojovacích prvkov. Všetky
diely podl’a DIN a normalizované diely sú pre
všetky systémy CAD k dispozícii vo forme 2D,
3D, neutrálnych alebo natívnych výkresov.

KKM – mobilné riešenia
Mobilné systémy spol. Keller & Kalmbach
zaručujú decentralizovanú a pružnú dodávku
materiálov na pracovisko alebo na montážne
miesta
- pojazdné regálové systémy pre rôzne vel’kosti 
kontajnerov,

- modulárne kombinovatel’né vozíky,
- pojazdné zásuvkové systémy,
- integrácia do komplexného návrhu.

Ideálnym spôsobom zásobovania mobilných
systémov je centrálny sklad systému „Kanban“.

Individuálne riešenia

Individuálne riešenie pri vel’kých projektoch
Vel’kým zákazníkom, ako Krones, ZF a
Bombardier, ponúka spol. Keller & Kalmbach
riešenia šité na mieru s prevzatím role dodá -
vatel’a – až po kompletné koncepty prevádzky
skladu v areáli zákazníka s napr. každodennými
dodávkami a komplexnými službami pri správe
systémov v rámci výroby.

Radi vám pripravíme individuálny návrh pre
vaše dodávky C dielov.
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Riadenie kvality

Spol. Keller & Kalmbach kladie mimoriadny
dôraz na kvalitu svojich výrobkov, procesov a
služieb. Filozofia kvality sa uplatňuje v každo-
dennom konaní. V spol. Keller & Kalmbach je
certifikovaný systém riadenia kvality integro-
vaný už od roku 1980.
Na podporu tejto filozofie sa využívajú 
mo der né metódy riadenia kvality, ako Kaizen,
Ishikawa/analýzy rizík a FMEA. Pre potreby
verifikácie výrobkov disponujeme bohatým
 kontrolným vybavením.
Riadením kvality sa zaoberá viac ako 25
zamestna ncov, ktorí sa starajú o hodnotenie 
a auditovanie dodávatel’ov, ako aj výrobkov a
procesov. Aplikačnú techniku, poradenstvo a
optimalizácie tried realizujeme pri zohl’adnení
mimoriadne vysokej úrovne kvality. Spol. 
Keller & Kalmbach pôsobí už mnoho rokov 
ako spol’ahlivý partner pre segment sériovej
výroby, ako aj pre automobilový priemysel.

Certifikáty a audity:
- DIN EN ISO 9001: 2008,
- VDA 6.2,
- Ökoprofit mesta Mníchov (ochrana životného 
prostredia),

- Bavorská cena kvality v rokoch 2001 a 2010,
- IRIS (Keller & Kalmbach Widex GmbH),
- dodávated’ klasifikovaný v kategórii „A“ pre 
renomované spoločnosti, ako sú Audi, 
AGCO-Fendt, Siemens, Krones, VW, ZF atd’.
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Nemecko: 
Centrála:
Keller & Kalmbach GmbH
Siemensstraße 19
85716 Unterschleißheim
Phone +49 (0)89 83 95-0
Fax +49 (0)89 83 95-267
info@keller-kalmbach.com

Centrála pre distribúciu:
Keller &Kalmbach GmbH
An der Autobahn K3 
91161 Hilpoltstein
Phone +49 (0)9174 7830-0
Fax +49 (0)9174 7830-111
vk6@keller-kalmbach.com 

Keller&KalmbachWidexGmbH
Benediktusstraße 82
40549 Düsseldorf
Phone +49 (0)211 95 06-0
Fax +49 (0)211 95 06-200
duesseldorf@widex.de

Keller&KalmbachWidexGmbH
Riesaer Straße 74
04328 Leipzig
Phone +49 (0)341 2574-0
Fax +49 (0)341 2574-290
leipzig@widex.de

Rakúsko: 
Keller & Kalmbach GmbH
Bäckerfeldstraße 13
4050 Traun
Phone +43 (0)7229 61399-0
Fax +43 (0)7229 61399-90
info.austria@keller-
kalmbach.com

Čína:
Keller &KalmbachChinaCo,Ltd.
Taicang Economic 
Developing Area, 
Hongliang Industrial Park,
No. 1 Outside Class Road,
Taicang 215400
Phone +86 512 53448180 or 
Phone +86 512 53448183
Fax +86 512 53448181
info.china@keller-
kalmbach.com

Chorvátsko:
Keller & Kalmbach d.o.o.
Ljudevita Posavskog 29
10 360 Sesvete, Zagreb
Phone +385 1 20 59 660
Fax +385 1 20 59 670
info.croatia@keller-
kalmbach.com
www.keller-kalmbach.hr

Česká Republika: 
Keller & Kambach s.r.o.
Vážská 845
196 00 Praha 9
Phone +420 220 990 191-2
Fax +420 220 990 192-2
info.czechrepublic@keller-
kalmbach.com
www.keller-kalmbach.cz

Mad’arsko:
Keller & Kalmbach Kft.
Petnehazy utca. 34-36
1139 Budapest 
Phone +36 1 789 0173
Fax +36 1 789 0175
info.hungary@keller-
kalmbach.com
www.keller-kalmbach.hu 

Rumunsko: 
Keller & Kambach S.R.L
Gheorghe Doja Street 3A
500079 Brasov
Phone +40 268 441 192
Fax +40 268 441 194
info.romania@keller-
kalmbach.com
www.keller-kalmbach.ro

Slovenská Republika:
Keller & Kalmbach s.r.o.
Stará Vajnorská 11, objekt 26
831 04 Bratislava
Phone +421 2 323 343-40
Fax +421 2 323 343-60
info.slovakia@keller-
kalmbach.com
www.keller-kalmbach.sk

Internetová adresa:
www.keller-kalmbach.sk

Online obchod:
www.kk-shop.com 
(vpravo hore zo zoznamu
Language vyberte Slowakisch)

Zmluvný partner pre Švajčiarsko: SFS Unimarket.
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