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Společnost  je významným světovým výrobcem a dodavatelem vakuové techniky  
pro průmyslové aplikace, vědu a výzkum. Svým zákazníkům již více než 50 let dodává mimořádně kvalitní vakuové 
příruby, šroubení, ventily, procesní komory a další komponenty pro vakuové systémy. V přímé spolupráci s výrobci 
zařízení pro polovodičový průmysl obohatily nově klasické portfolio výrobků systémy pro regulaci vakua včetně 
izolačních a regulačních ventilů. Výrobky společnosti Nor-Cal těží z dlouhodobé podpory vědeckého výzkumu, 
zásluhou čehož jsou trvalým etalonem vakua. Například spolupráce s výzkumným ústavem  Lawrence Livermore 
National Laboratory, známým zejména pro výzkum v oblasti jaderné energetiky, dala vzniknout mnoha standardům 
pro vakuová šroubení. 
 

Sídlem společnosti Nor-Cal je severokalifornské městečko 
Yreka, ležící nedaleko hranice státu Oregon v USA. V zájmu 
řádného uspokojování požadavků zákazníků v evropském 
regionu vznikla pobočka  (www.nor-cal.eu) sídlí 
v jihovýchodní Anglii. Evropský distribuční sklad s pravidelnými 
konsolidovanými zásilkami z výrobních závodů výrazně zkrátil 
dodací termíny a přispěl ke snížení cen dopravy, z čehož v rámci 
odběratelských vztahů s výhodou těží rovněž čeští a slovenští 
zákazníci. V úzké součinnosti se svými distributory zajišťuje 
společnost Nor-Cal Europe rovněž kvalitní podporu prodeje. 
 
 

Obr. 1: Procesní vakuová komora  

v Sandia National Laboratories v USA 

 

K partnerům zákazníků ve středoevropském a 
východoevropském regionu se od roku 2002 řadí česká 
společnost    (www.dex.cz), 
která již bezmála čtvrtstoletí působí na českém 
a slovenském trhu v oblasti poradenství a prodeje: 
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Úzká spolupráce s renomovanými zahraničními výrobci 
umožňuje společnosti D-Ex Instruments, s.r.o. připravit 
pro zákazníky nejrůznější semináře, mezinárodní 
konference a neposledně špetku obchodního humoru. 
Každý zákazník se proto může spolehnout, že jeho 
přání, technické požadavky a jakékoli dotazy bude vždy 
řešit kvalifikovaný pracovník. 

Obr. 2: Kampus vědy a techniky na univerzitě v Uppsale  

ve Švédsku 

http://www.nor-cal.eu/
http://www.dex.cz/
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Za D-Ex Instruments, s.r.o. 
 
Ing. Jaroslav Dolák 
Ing. Petr Nečas 
Bc. Šárka Beránková 
 
T: +420 541 423 211 
F: +420 541 221 580 
E: info@dex.cz 
W: www.dex.cz 
 
Fotografie byly použity s laskavým svolením Nor-Cal Products, Inc. 
 
 
 
 
 
 
 
 


