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ZÁRUKA VYSOKÉ KVALITY PRODUKTŮ•
VÝHODNÉ CENY•
KRÁTKÉ DODACÍ LHŮTY•
NEJŠIRŠÍ SORTIMENT VÝROBKŮ NA TRHU•
ŠPIČKOVÁ MARKETINGOVÁ PODPORA•
KOMPLETNÍ OBCHODNĚ-TECHNICKÝ SERVIS•
INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP•
OBCHODNÍ A TECHNICKÁ ŠKOLENÍ•
PEVNÉ ZÁZEMÍ•

Staňte se našimi partnery

www.stin.cz
Naše firma má dlouhodobou tradici ve výrobě komponentů pro stínící techniku. V tomto oboru
jsme se stali předním výrobcem v České republice. Výrobu široké škály komponentů zajišťují
moderní válcovací linky a CNC vstřikolisy. Vysoká kvalita a preciznost zpracování komponentů
nás řadí na samý vrchol v oboru stínící techniky.

ČESKÁ VÝROBA ŠIROKÝ SORTIMENT
Společnost STÍN nabízí široký sortiment vnitřního stínění a dekorací: horizontální žaluzie,
vertikální žaluzie, textilní roletky, textilní roletky den/noc, plisé žaluzie, dřevěné a bambusové
žaluzie a dále sortiment venkovního stínění: venkovní žaluzie, venkovní rolety, markýzy, sítě
proti hmyzu a garážová vrata.

MEZINÁRODNÍ EXPORT
Od roku 1998 společnost působí na zahraničním trhu, kde má v různých členských zemích EU
obchodní zastoupení. Pravidelně vystavujeme na mezinárodních veletrzích, jako např. R+T
Stuttgart, nebo Fensterbau Norimberk. K našim významným dodavatelům patří např. firma
SOMFY, STOMA, STOTTAN & Co GmbH, GERHARD GEIGER GmbH & Co.KG a METALCOLOR SA. 

VÝROBA DÍLČÍCH KOMPONENTŮ
Pro naše partnery je samozřejmostí podpora marketingového servisu - vybavení vzorkoven,
obchodní a technické školení, zákaznický servis aj.

MARKETINGOVÁ PODPORA
Díky vysoké kvalitě našich výrobků (komponenty a hotové produkty) se prosazujeme
na západoevropských trzích. Naše společnost je připravena poskytnout našim zákazníkům
produkci nejvyšší kvality, neboť jsme držiteli certifikátu ISSO 9001.

KVALITNÍ VÝROBA

Jsme společností, která vznikla v roce 1991 a specializujeme se na výrobu a prodej stínící techniky.
Zaměstnáváme zhruba 500 stálých zaměstnanců, čímž patříme v ČR k největším, finančně
nejsilnějším a nejstabilnějším firmám v oboru stínící a dekorační techniky.


