


Představení firmy



Představení firmy 100% Rework

• Byla založena v roce 2001 a je ryze českou společností

• Našim cílem je poskytovat služby v oblasti kvality

• Nabízíme služby v oblasti kontroly a třídění, 3D měření 

a v oblasti školení a managementu kvality

• Disponujeme 7 plně vybavenými provozy a kontrolním 

měrovým střediskem

„VAŠE KVALITA JE NÁŠ SPOLEČNÝ CÍL“



Kontrola a třídění



Kontrola a třídění

• Zajišťujeme dočasná nápravná opatření, dlouhodobé projekty 

a outsourcing služeb v oblasti kontroly výrobků

• Provádíme

• standardní vizuální kontroly a třídění dílů

• kontroly pomocí optických zařízení a měřidel

• kontroly CSL1, CSL2 a GP12

• zkoušky a testování funkčnosti pohyblivých mechanismů

• zkoušky těsnosti

• drobné opravy a úpravy dílů



Kontrola a třídění



Kontrolní měrové 

středisko



• Disponujeme vlastním kontrolním měrovým střediskem, kde

zakázkově měříme na 3D souřadnicových měřících strojích

Kontrolní měrové středisko



Kontrolní měrové středisko

WENZEL LH 1210 PREMIUM

- měřicí rozsah:

1200 x 1000 x 2500 mm

- přesnost:

2,2+L/350 μm

- max. hmotnost dílu:

3.500 kg

TOMELLERI SPACE PLUS 2.5

- měřicí rozsah:

2500 mm

- přesnost:

34 μm



Kontrolní měrové středisko

BATY VENTURE

- měřicí rozsah:

300 x 300 x 160 mm

- přesnost:

2+L/100 μm

- max. hmotnost dílu:

25 kg

ABERLINK AXIOM TOO

- měřicí rozsah:

640 x 600 x 500 mm

- přesnost:

2,9+L/250 μm

- max. hmotnost dílu:

500 kg



Školení, 

management 

kvality 



Školení, management kvality

• Zaměřujeme se na procesy související s podporou oddělení 

kvality 

• Zajišťujeme dodavatelskou kvalitu SQA inženýrů, 

reklamačních techniků nebo činnosti rezidentů

• V našich řadách máme certifikované auditory dle IATF 

16949 a dle VDA 6.3

• Do našeho portfolia služeb patří školení metodik kvality 

managementu systému, poradenství, rezidentní činnost a 

provádění procesních a systémových auditů



Chráněná dílna



Chráněná dílna

• 100% Rework Plus je česká společnost založená v roce 2011

• Máme statut „chráněného pracovního místa“

• V případě zájmu jsme tak schopni poskytovat naše služby 

zákazníkům i formou náhradního plnění

„ CHCEME POMÁHAT ODBOURÁVÁNÍ BARIÉR MEZI 

ZDRAVÝMI A HANDICAPOVANÝMI LIDMI“



WWW.REWORK.CZ

WWW.REWORKPLUS.CZ

http://www.rework.cz/
http://www.rework.cz/

