
Představení společnosti DGF a.s. 
Firma DGF a.s. vznikla v roce 2000 a jejím podnikatelským záměrem bylo na základě znalosti trhu a 
technologie zahájit výrobu tlakových ocelových lahví především do výrobníků sodové vody do 
Německa. 
Po vzniku společnosti a shromáždění prostředků od soukromých osob  byla během krátké doby 
zakoupena a zrekonstruována výrobní hala, zkonstruováno a vyrobeno základní výrobní zařízení, 
zrealizovány certifikáty pro výrobu a zahájena sériová výroba a prodej výrobků do zemí EÚ, 
především do Německa. 
K zásadnímu rozšíření firmy došlo v roce 2006 vstupem zahraničního akcionáře z Francie a realizací 
projektu EÚ ve stejném roce. 
Současně od roku 2006 nastal nárůst prodeje bombiček do protipožárních systémů a hasících 
přístrojů. 
Vzhledem k pohybu trhu, rozvoji nových oborů užití lahví, vzniku nových evropských norem pro 
výrobu, dochází k průběžnému vývoji nových typů lahví s novými parametry a vlastnostmi podle 
přání zákazníků. 
Souběžně probíhá také vývoj a zlepšování parametrů výrobního zařízení. 
Mimo tlakové ocelové láhve firma také vyrábí 2 výrobky navazujíci na hlavní obor a umožňující 
použití lahví v akvaristice – redukční ventily s řízením malého průtoku plynu a dávkovcí zařízení 
CO2/N2 pro konzervaci vína. 
V roce 2010 byl zahájen projekt – zvýšení produktivity a výrobní kapacity. Realizací projektu do roku 
2011 dojde k dalšímu zásadnímu zlepšení výrobních parametrů. 
 Firma zaměstnává 45 zaměstnanců, z toho 7 THP a 3 režijní dělníky. 

 

 
  
 
 
Naše firma v současnosti dodává své výrobky do tří zákaznických segmentů: 
-  Výrobci hasicích přístrojů s tlakovou patronou 
   Tlaková patrona je umístěna v hasicím přístroji, kde po aktivování dojde k protržení uzavírací 
membrány a tlak plynu z patrony vytlačí hasicí medium z hasicího přístroje 
-  Výrobci protipožárních systémů a zařízení 
   Tlak plynu v láhvi se po aktivaci (ruční nebo automatické z požární centrály) pomocí tlakových 
rozvodů dostane až k pohybovým elementům (pneumatickým válcům) a dojde k otevření požárních 
světlíků a odkouření prostoru  
-  Výrobcí zařízení pro akvaristiku a ostatní 
   Větší tlakové láhve se používají v akvaristice na zvyšování obsahu CO2 v akvariích a tím urychlení 
růstu rostlinek, které pak vytváří potřebný kyslík pro rybičky. 
   Větší láhve s CO2 se také používají jako tlačný plyn pro čepování piva a limonády nebo pro tzv. 
Sodobary – výrobníky sodové vody pro domácnosti.  

 
Firma vlastní certifikáty na výrobu všech typů lahví od renomované firmy TÜV Nord (dříve RW TÜV) 
pro EU. 
 



 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
Technologie výroby: 
 
-  tváření dna (dno půlkulového tvaru se zaručenou plynovou těsností) 
-  tváření hrdla 
-  kartáčování dna a hrdla (případně tryskání, omílání atd.) 
-  obrábění hrdla (vrtání díry, zarovnání čela a opatření vnějším nebo vnitřním závitem) 
-  odmaštění (vnitřního i vnějšího povrch láhve) 
-  tlakování (na 250 bar po dobu 30 sec.) 
-  lakování (práškovou barvou a vypálení v peci) 
-  značení InkJet nebo ražbou do stěny láhve (povinné údaje dle evropských směrnic a zákaznické 
údaje) 
-  plnění a kontrola (plnění tekutého CO2 na váhu nebo N2 na tlak a kontrola těsnosti uzávěru nebo 
ventilu) 
-  kontrola a balení (výstupní kontrola a balení volně do kartónů a na dřevěné europalety) 

 
 
Na obrázku jsou příklady vyráběných tlakových patron s různými průměry a různými typy uzávěrů. 
Vyráběný sortiment obsahuje asi 100 různých provedení a výrobní série se pohybují od 100 ks do 
cca 10.000 ks od jednoho typu. 

 

 


