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TPL TRADING
NÁHRADNÍ DÍLY NA NÁKLADNÍ AUTOMOBILY

Společnost TPL Trading byla založena v roce 1995 jako 

velkoobchodní společnost s náhradními díly pro nákladní 

automobily. Původním nosným obchodním sortimentem, 

který je podstatný do dnešní doby, byly náhradní díly 

pro brzdové systémy nákladních automobilů. Postupem 

času docházelo k rozšíření produktové řady o zabezpečo-

vací techniku, měchy, plastové díly a další doplňkový sorti-

ment. Hlavním cílem společnosti bylo a je vždy v plné míře 

uspokojit požadavky našich zákazníků. Úspěšnost plnění 

tohoto cíle se promítá do dlouhodobé stability a postavení 

společnosti na trhu.

 

V roce 2009 se společnost TPL Trading stala součástí sku-

piny TTV GROUP. Hlavní činností společností skupiny TTV 

GROUP je zajišťování služeb v oblasti tuzemské a me-

zinárodní dopravy a navazujících služeb pro zákazníky jako 

je poskytování servisu nákladních a osobních vozidel, 

skladování a poradenství. TPL Trading vhodně doplnila 

nabízené portfolio služeb o velkoobchod náhradních dílů 

na nákladní vozidla.

 

TPL Trading nabízí svým zákazníkům užší specializovaný 

sortiment náhradních dílů. Cílem je dosahovat na trhu v na-

bízených obchodních položkách nejlepší poměr ceny 

a užitné hodnoty pro zákazníka. Dodavateli náhradních dílů 

pro TPL Trading jsou evropští i světový výrobci. Výrobky 

našich dodavatelů testujeme na vozovém parku TTV 

GROUP, čímž si zajišťujeme objektivní informace o kvalitě.

Proč velbloud?

Centrála společnosti se skladovými prostory o rozloze 

1000 m2 se nachází v Kostelci nad Orlicí. Odtud pravidelně 

vyjíždí vozy s náhradními díly, podobně jako velbloud vyráží 

se zásobami na dlouhé putování pouští. Rozvozové trasy 

směřují do všech krajů, kde zásobují konsignační sklady 

i stálé zákazníky.

„Ke stávajícím i novým zakázníkům vždy 
přistupujeme  s tou největší péči. Víme, 
že v dopravní sféře se druhé šance nedávají. 
S klienty budujeme pevné vztahy, naším cílem 
je zákazníkova spokojenost.“

„Maličkosti rozhodují!“

majitel společnosti

Josef Hlaváček
vedoucí TPL

Jiří Bahník

TPL TRADING
O SPOLEČNOSTI
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KVALITNÍ BRZDY
PRO BEZPEČNOU JÍZDU BEZ STAROSTÍ

TPL Trading je přímý dovozce brzdových kompo-

nentů a náhradních dílů určených pro nákladní 

vozy. Pyšní se dlouhou historií a je pro český trh význam-

ným dodavatelem originálních i neoriginálních dílů. 

Při výběru výrobců je kladen vysoký důraz na kvalitu, 

od které se odvíjí bezpečná jízda. A právě bezpečnost 

je hlavní hodnotou celé skupiny TTV group. 

TPL Trading nabízí tyto brzdové komponenty:

• brzdové desky

• brzdové kotouče

• brzdové bubny

• brzdové obložení 

• další příslušenství

Brzdy značek Bremskerl, Safety plus a TPL jsou určené 

pro návěsy, nákladní a kolejová vozidla. Typově jsou after-

marketové díly vhodné pro vozidla značek VOLVO, MERCE-

DES, MAN, DAF, SCANIA, IVECO, RENAULT a náprav BPV, 

SAF a další výrobců. U brzdových destiček jsou připravené 

i univerzály, které se hodí pro širokou oblast vozidel.

KVALITNÍ BRZDY
ZÁKLAD PRO SPOKOJENOU JÍZDU
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MĚCHY
KVALITNÍ ODPRUŽENÍ

TPL Trading nabízí tyto typy měchů:

• pérování/pružení (komplet)

• kabinové

• zvedací nápravy

Využití měchů

V našem sortimentu naleznete měchy vhodné pro vozy 

VOLVO, DAF, RENAULT, IVECO, MERCEDES, SCA-

NIA, MAN a pro nápravy SCHMITZ, R.O.R. BPW, 

SAF. Tyto i ostatní náhradní díly jsou určené k velkoob-

chodnímu prodeji a pravidelně jimi zásobujeme všechny 

kraje v České republice.

TPL Trading nabízí různé typy měchů pro nákladní vozy a pří-

věsy. Měchy jsou vhodné pro vozy VOLVO, DAF, RENAULT, 

IVECO, MERCEDES, SCANIA, MAN a pro nápravy SCHMITZ, 

R.O.R. BPW, SAF. Kompletní nabídku měchů naleznete 

v našich nabídkových listech.

MĚCHY
KVALITNÍ ODPRUŽENÍ

• 

• zvedací nápravy

Využití měchů

V našem sortimentu naleznete měchy vhodné pro vozy 
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ZAJIŠTĚNÍ NÁKLADU
ANEB BEZPEČNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ

TPL Trading nabízí pro zajištění nákladu tento 

sortiment:

• upínací pásy

• mezibočnicové zábrany

• skříňové tyče

• ochranné rohy

• protiskluzové podložky

Upínací pásy

Upínací pásy ERGO, které zajišťují flexibilní a bezpeční za-

fixování nákladu, jsou oblíbené díky silné utahovací ráčně. 

Veškerý sortiment odpovídá příslušným normám, 

proto se můžete spolehnout na vysokou kvalitu a bezpeč-

nost. TPL Trading zajistí v případě zájmu individuální design 

pásů. 

Mezibočnicové zábrany

TPL Trading nabízí hliníkové a ocelové mezibočnicové 

zábrany/tyče, které mají nastavitelný rozsah pnutí i šířky. 

Zábrany slouží pro podélné zajištění nákladu a jejich kvalita 

je ověřena ve vlastní nákladní flotile. 

Skříňové tyče

Nabídka společnosti TPL Trading obsahuje skříňové tyče 

různých rozměrů, a to jak kulaté, tak i ocelové hranaté. 

Tento i ostatní zajišťovací materiál je denně ověřován 

na cestách po celé Evropě. 

Protiskluzové podložky

Protiskluzové podložky zafixují palety v návěsu a zamezí 

tak pohybu nákladu na ložné ploše vozidla.  

Ochranné rohy

Ochranné rohy z profilovaného plastu chrání převážené 

zboží před poničením a používají se v kombinaci 

s upínacím pásem. Vhodně použité složení plastifikátorů 

udržuje ochranné rohy pružné za každých podmínek. 

Zajištění nákladu patří mezi hlavní sortiment společnosti TPL 

Trading, která má v nabídce originální produkty uváděné 

na český a slovenský trh pod stejnojmennou značkou. 

Spolehlivě upevněný náklad je zárukou bezpečného 

transportu i jízdy. Díky vlastním zkušenostem vybírá 

TPL Trading pečlivě své dodavatele, u kterých klade velký 

důraz na použité materiály a kvalitu zpracování, kterou 

testuje za vás. Správná fixace nákladu za pomoci upínacích 

pásů, mezibočnicových zábran či ochranných rohů uchrání 

váš náklad před poškozením a vaše dodávka zboží bude 

převezena v perfektním stavu.  

ZAJIŠTĚNÍ NÁKLADU
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PLASTOVÉ DÍLY
S DLOUHOU ŽIVOTNOSTÍ

Pro velkoobchodní prodej nabízíme plastové díly 

přímo od evropských i světových výrobců. 

Na cestě k vám tedy nevzniká žádný další mezičlánek, 

a proto může TPL Trading nabídnout výhodné ceny. 

Plastové díly karosérie v černé či šedé barvě nejsou lako-

vané a lze je použít bez dalších úprav k přímé montáži. 

Dodávaný sortiment je určený pro vozidla MAN, DAF, 

VOLVO a MERCEDES. V nabídce TPL Trading jsou i univer-

zální plastové blatníky, skříně na nářadí JONESCO, plastové 

klíny, osvětlení pro nákladní vozy a další příslušenství.

Plastové díly karosérie

Do širokého sortimentu osvětlení a dalších plastových dílů 

patří například sluneční clony, nárazníky, plastové schody, 

zrcátka či plastové kryty. Náhrady originálních dílů jsou 

určené pro vozy značek DAF, MAN, VOLVO a MERCEDES. 

Tyto plastové díly lze použít bez další úpravy k přímé montáži 

i k lakovaní. 

Plastové díly JONESCO

Společnost TPL Trading má od roku 2005 výhradní zastou-

pení značky JONESCO pro Českou a Slovenskou republiku. 

Jedná se o anglickou firmu, která vyrábí univerzální plasto-

vé díly široké škály rozměrů a typů. Sortiment zahrnuje pře-

devším plastové blatníky na auta, návěsy, přívěsy 

a nástavby, skříně na nářadí, plastové zakládací klíny a další 

příslušenství.

PLASTOVÉ DÍLY
S DLOUHOU ŽIVOTNOSTÍ
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OSTATNÍ DÍLY
ZA DOBROU CENU

Momentové klíče

Společnost TPL nabízí momentové klíče v různých velikos-

tech. V nabídce jsou klíče se 2 ořechy (32, 33 mm) 

a se 3 ořechy (27, 32, 33 mm). Maximální síla je až 6800 N/m 

a převod 1:68. 

Stěrače

Nabízíme univerzální stěrače jak pro osobní auta, 

tak i pro nákladní vozy, autobusy a kamiony. Stěrače značky 

YADA se osvědčují i v náročných klimatických podmínkách 

po celé Evropě. Společnost TPL Trading je jejich přímý do-

vozce. 

Spojkové obložení

Velkoobchodní prodej se týká vrtaného i nevrtaného spoj-

kového obložení. Celá nabídka se vztahuje především 

na nákladní automobily, osobní automobily, kamiony, trak-

tory a autobusy. 

Filtry

Jednotlivé filtry v naší nabídce se hodí na všechny typy vo-

zidel. Společnost TPL Trading nabízí značku FLEETGUARD, 

která vyrábí filtry vodní, vzduchové, palivové a olejové. 

Brzdové válce

Brzdové válce jsou určené pro kotoučové i bubnové brzdy. 

Nádrže na vodu

Nádrže na vodu jsou určené pro nákladní vozidla, návěsy, 

autobusy a nákladní dopravu. Nádrže jsou černé, plastové 

a mají objem 30 litrů. Nabízíme k nim i další doplňkový sorti-

ment. 

Propojovací kabely

V nabídce jsou propojovací kabely, zástrčky a zásuvky 

návěsu. 

OSTATNÍ DÍLY
ZA DOBROU CENU

OSTATNÍ DÍLY
ZA DOBROU CENU

Momentové klíče

Společnost TPL nabízí momentové klíče v různých velikos-

a se 3 ořechy (27, 32, 33 mm). Maximální síla je až 6800 N/m 

Nabízíme univerzální stěrače jak pro osobní auta, 

tak i pro nákladní vozy, autobusy a kamiony. Stěrače značky 

YADA se osvědčují i v náročných klimatických podmínkách 

po celé Evropě. Společnost TPL Trading je jejich přímý do-

vozce. 

Velkoobchodní prodej se týká vrtaného i nevrtaného spoj-

kového obložení. Celá nabídka se vztahuje především 

na nákladní automobily, osobní automobily, kamiony, trak-

tory a autobusy. 

Jednotlivé filtry v naší nabídce se hodí na všechny typy vo-

Brzdové válce jsou určené pro kotoučové i bubnové brzdy. 

Nádrže na vodu jsou určené pro nákladní vozidla, návěsy, 

a mají objem 30 litrů. Nabízíme k nim i další doplňkový sorti-

Propojovací kabely

V nabídce jsou propojovací kabely, zástrčky a zásuvky 

OSTATNÍ DÍLY
ZA DOBROU CENU

tory a autobusy. tory a autobusy. tory a autobusy. tory a autobusy. 

Nabízíme i ostatní díly pro nákladní vozy, tahače a návěsy. 

Mezi tento doplňkový sortiment patří produkty, které spo-

lečnost TPL Trading velkoobchodně nabízí k dalšímu pro-

deji. 

Jedná se o tento sortiment:

• momentové klíče

• stěrače

• spojkové obložení

• filtry

• brzdové válce

• nádrže na vodu

• propojovací kabely
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Za Nádražím 1561
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člen skupiny TTV Group

NAPIŠTE NÁM
NEBO ZAVOLEJTE

Fakturační adresa

TPL TRADING CZ s.r.o.

Čechova 1100/20

Hradec Králové

500 02

IČ: 25926811

DIČ: CZ25926811

BÚ: 19-8559130267/0100 

PROVOZOVNA

Korespondenční adresa

TPL TRADING CZ s.r.o.

Za Nádražím 1561

Kostelec nad Orlicí

517 41

SÍDLO

Rychlý kontakt

+420 494 320 132

obchod@tplczech.cz


