
Naším hlavním předmětem činnosti je výroba obráběných součástí. Nabízíme 
však i další služby, které s tímto oborem souvisí, jako je CNC programování, kon-
strukční činnost, zámečnická výroba, povrchové úpravy, montáže sestav, atd.

Kvalita výroby
Díly vyrábíme dle Vaší výkresové dokumentace. V průbě-
hu procesu výroby pravidelně kontrolujeme jejich kvalitu 
tak, aby odpovídala Vašim požadavkům a předepsaným 

normám.

Jasná cena
Provádíme přehledné kalkulace tak, abyste přesně věděli, 

kolik Vás bude stát jeden kus výrobku, příprava a materiál, 
případně celé sestavy či série. 

Spolehlivost dodávky
Zakládáme si na včasném dodání na základě dohodnuté-

ho termínu. Všechny naše výrobky značíme, balíme  
a dopravujeme dle Vašich požadavků. 

Kompletní služby
Jsme schopni Vám odborně zajistit CNC programování, 

konstrukční činnost, zámečnickou výrobu, povrchové úpravy, 
motáže sestav a další činnosti související s CNC obráběním.

CNC obrábění 
zakázková strojírenská výroba



Our main activity is the manufacture of machined parts. Furthermore, we are able 
to offer services related to this field, such as CNC programming, construction ac-
tivities, metal production, surface treatment, assembly kits, etc. 

Production Quality
The parts are produced according to customer drawings. 

During the production process we check their quality, 
whether they meet your requirements and prescribed 

standards.

Clear Pricing
We provide transparent calculation so that the customer 

knows exactly how much it will cost one piece of the pro-
duct, how to prepare, how much material. Or the whole 

set, or series. 

Reliability of Supply
We pride ourselves on timely delivery, based on the 

agreed date. All our products denoted, paced and trans-
ported according to customer requirements. 

Full Service
On customer request, we are able to offer design work, CNC 

programming, installation kits, cooperation and finishes.

CNC Machining
Custom engineering



3D tiskárny

Nabízíme prodej, instalaci, 
seřízení a servis 3D tiskáren.
 
Prodej tiskových strun, 
příslušenství a náhradních dílů.
 
Školení v oblasti 3D tisku,  
3D modelování a poradenství. 

www.effetec.com

prodej, instalace, školení



3D printers

We do sales, installation, 
adjustment and servicing of 3D printers.
 
Sales of print strings, accessories 
and spare parts.
 
Training in 3D printing, 
3D modeling, and consulting. 

www.effetec.com

Sales, installation, training


