
 

 

Jít ke kořenům 
 
 Americký gigant Justrite Manufacturing v oblasti výrobců bezpečnostních řešení, který se 
nedávno přetransformoval do skupiny dřívějších konkurentů a spolupracujících společností1, aby tak 
pokryl většinu požadavků na průmyslovou bezpečnost, ochranu lidských zdrojů, pracovišť, majetku a 
životního prostředí, a potvrdil tak vedoucí pozici na trhu, přišel se zcela logickou a konkrétní misí, 
s kterou chce nadále dobývat další trhy a zákazníky. Evidentní je tato mise především pro odborníky, 
na které se Justrite Safety Group dívá nejčastěji; na zodpovědné pracovníky z odborů pro bezpečnost 
a ekologii, kteří však ne vždy v našich končinách nachází dostatečné pochopení ve svých domovských 
podnicích, kde mají bezpečnost zlepšovat a zvyšovat. Tedy, začít s tím nejdůležitějším, jít ke kořenům 
a opravdu se věnovat a vždy upřednostňovat ochranu lidské práce, protože jsou to právě lidé, naši 
pracovníci, kteří každý den přicházejí do práce dělat dobře svoji práci a jsou to oni, kdo udržují podniky 
a výrobní závody na trhu. A Justrite se snaží právě o to, ochraňovat lidi tam, kde zrovna pracují. 
Aplikovatelnost těchto řešení, kde se shlédla i naše společnost SOLFOREN PLUS s.r.o., jako ve svém 
třetím pilíři obchodních aktivit, je velice široká a bavíme se zde o průmyslových, výrobních podnicích, 
uzavřených, ale také otevřených prostorách, o potřebách měst, bezpečnostních složek státu, o 
laboratořích, skladech, těžebních podnicích, servisních střediscích, atd. Souhlasíme, že jen pokud je 
zachována tato bazální bezpečnost lidí a prostředí, ve kterém pracují, že se jí při práci nemusí dál 
zabývat, je prostor pro efektivní produktivitu a inovativní myšlenky.  
 Rozhodli jsme se jít cestou loajálnosti vůči našemu dodavateli a prosazovat a nabízet 
zákazníkům trhem více než sto let prověřená, komplexní řešení bezpečnosti výhradně skupiny Justrite 
Safety Group. Podobně výlučně se chceme věnovat našim zákazníkům a osobní cestou s nimi hledat a 
vybrat nejvhodnější produkt, dostupný přímo ze standardizované výroby, či zakázkově vyrobený, dle 
zadaných požadavků a potřeb. Portfolio skupiny je dostatečně velké, abychom pokryli většinu potřeb 
podniků, a to od skladování, prevence rizik úniků nebezpečných látek, přes navrhování ochranných 
opatřeních v závodech, likvidaci úniku nebezpečných látek, až po zajištění ergonomicky bezpečného 
pohybu či nouzových sprch. Produkty Justrite jsou navrženy do drsného průmyslového prostředí tak, 
aby dlouhodobě pracovní nasazení vydržely, což je u některých potvrzeno prodlouženou zárukou na 
10 až 15 let. 
 S výrobci máme přímý kontakt, přístup do skladových zásob. Jsme tedy schopni sdělit 
dostupnost produktů takřka obratem a u standardní výroby víme, že dodání je běžně do 10 pracovních 
dnů. Byli jsme řádně proškoleni u výrobce a mnohé z produktů jsme měli příležitost držet v rukou a 
vyzkoušet v praxi. Sami tyto výrobky používáme při periodickém servisu a údržbě elektrocentrál a 
osvětlovacích věží a z vlastní zkušenosti můžeme referovat, jak produkty práci usnadňují a zároveň 
udržují v čistotě a bezpečí.  
 Zprostředkujeme konzultaci s legislativními spolupracovníky, abyste při řešení bezpečnostních 
strategií zůstali v platné normativě. Poskytneme mezinárodně uznávanou garanci nezávislých 
certifikačních autorit, jako jsou UL, FM Approvals, TÜV a dalších. Progresivní legislativní požadavky 
originálního trhu kladou na výrobu zvýšená nároky a dbá se na to, aby byly vyrobeny z recyklovaných 
materiálů až z 100%, ekologicky nenáročnými postupy nebo splňují anebo podporují požadavky jiných 
úmluv, či asociací (SPCC, EPA, NFPA, IFC). Zvlášť odolnost proti plamenům může být také garantována 
v definovaném časovém úseku, a to například až do 90 minut. U veškerých výrobních materiálů, 
produktů jsme schopni deklarovat odolnosti vůči kontaktním látkám, nebezpečným, těkavým látkám, 
případně chemikáliím, žíravinám, které tyto výrobky mají zadržovat nebo skladovat.2 
 
 

                                                           
1 https://www.justrite.com/media/Press-Releases/101818_Justrite-Safety-Group.pdf  
2 Např. https://www.justrite.com/fileuploader/download/download/?d=1&file=custom%2Fupload%2FSafety-Can-Chemical-Compatibility-

Chart.pdf  
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Neúplný výčet bezpečnostních řešení, která nabízíme, můžeme rozdělit do následujících kategorií: 
 

   
Bezpečnostní skříně Bezpečnostní kanystry, nádoby Sudové hospodářství 

   
Venkovní sklady N-látek Bezpečnostní popelníky Havarijní sprchy 

   
Modulární kontejnery Úkapové vany Odpadový management 

   
Protiskluzové matrace Retardéry Kabelové protektory 

   
Ergonomické matrace Hadicové mosty Kabelový management 

 
 



 

 
S vybranými produkty především značky Justrite Manufacturing provozujeme jednoduchý e-shop, 
který naleznete na www.justrite.cz. Zde si také můžete stáhnout katalogy online: česky 
-  https://bit.ly/2MGu5WE a anglicky - https://bit.ly/2wsxOgq. 
 
Justrite Safety Group dbá na to, aby zájemci o jejich produkty dobře rozuměli, jak se s nimi pracuje, 
čemu mají v praxi předcházet. Provozují video kanál, kde je možnost pochopit, o čem jejich řešení jsou.3 
Dále vydávají tiskové tipy na webových stránkách4. Zde se aktuálně můžete dovědět více např. o 
nakládání a manipulací s tekutými, nebezpečnými odpady v rámci sudového hospodářství; jak 
vybudovat skladovací centra pro sudy s úkapovými vanami; jak skladovat aerosolové spreje s barvami, 
případně, jak recyklovat jejich plechovky se zbytkem obsahu; tipy pro laboratoře; jak ochraňovat 
vysoce riziková pracoviště protipožárními skříněmi; nebo jak správně skladovat 200l sudy. 
 
Vynasnažíme se s Vámi najít nejlepší řešení pro bezpečnostní rizika, která nejsou zatím řešena, či 
potřebují modernější ochranu. Představíme reference a případové studie pro dané situace, které 
řešíte; Justrite se s tím jistě setkal a konečně, pojďme společně k jádru věci a ochraňujme společně vše, 
na čem podnikům záleží a na čem stojí. 
 
Více na http://www.solforen.cz/for-safety/  
Kontakt: Adam Kohner | +420 603 918 442 | sales@solforen.cz  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3 https://www.youtube.com/user/JustriteMfg/videos  
4 https://www.justrite.com/news  
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