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sekretariat@egozlin.cz, www.egozlin.cz 
phone: +420 577 100 031, fax: +420 577 914 363

  COMPANY PROFILE
  CHARAKTERISTIKA FIRMY



Česká firma EGO Zlín, spol. s r. o. byla založena v roce 
1992, aby velmi záhy získala pozici významného výrobce   
a dodavatele systémů, které mají za úkol pomoci zasahujícím 
jednotkám zvládnout krizovou situaci (dopravní nehody, přírodní 
katastrofy, průmyslové nehody či situace týkající se výskytu vysoce 
nebezpečných nákaz). Jedná se převážně o sektor speciálního 
zdravotnictví, integrovaného záchranného systému, civilní obrany, 
vojenského zdravotnictví, CBRN jednotek či urgentní medicíny, ale 
rovněž působí v oblasti léčby dlouhodobě nemocných. 

KVALITA 
Firma EGO Zlín má již několik let zavedený a certifikovaný systém 
managementu jakosti ISO, a to ve verzi ČSN EN ISO 9001:2009. 
Každý produkt prochází pečlivou výstupní kontrolou.

VÝZKUM A VÝVOJ
Firma EGO Zlín nabízí vlastní vývojové řady výrobků, 
nicméně soustavně vynakládá nemalé prostředky na 
další výzkum a vývoj nových produktů a systémů tak, 
aby dokázala plně uspokojit potřeby trhu a požadavky 
konečných uživatelů. 
Rovněž se zapojuje do státních výzkumných projektů 
dotovaných Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, 
které výrazně napomáhají k tvorbě plnohodnotných   
a funkčních prototypů. 
Výrobky firmy jsou v souladu s předmětem svého použití 
testovány a certifikovány nezávislými akreditovanými 
zkušebnami. 

MARKETINGOVÉ AKTIVITY
Marketingové aktivity firmy se zaměřují převážně 
na dodávky výrobků zákazníkům ve státním sektoru  
a to zejména: nemocnice a jejich infekční oddělení  
či urgentní příjmy, zdravotnické záchranné služby, 
hasičské záchranné sbory, policie, vojenské 
zdravotnické či logistické jednotky, jednotky CBRN 
ochrany, hygienické stanice, veterinární služby, krizová 
oddělení krajů a obcí, státní hmotné rezervy, humanitární 
organizace, atd. 

Produkty firmy si nalezly své spokojené zákazníky ve 
více než 30 zemích světa. Nejen v sousedních zemích, jako je 
Slovenská republika, Rakousko, Polsko a Maďarsko, ale také např. 
v Litvě, Lotyšsku, Estonsku, Ukrajině, Rusku, Švédsku, Finsku, 
Norsku, Portugalsku, Holandsku, Belgii, Vietnamu, Tchajwanu, 
Austrálii a řadě dalších. 

Firma se rovněž minimálně dvakrát ročně prezentuje na 
významných mezinárodních veletrzích zaměřujících se  
na zdravotnictví či obranný průmysl (MEDICA Düsseldorf, ARAB 
HEALTH Dubai, IDET Brno, ZDRAVOCHRANĚNIJE Moskva, 
DSEi Londýn, EUROSATORY Paříž aj.). Každoročně pořádá 
nejen pro tuzemské, ale i zahraniční konečné uživatele odbornou 
konferenci „Medicína katastrof“, která se zabývá nejaktuálnější 
problematikou týkající se zabezpečení krizových situací. 

ČLENSTVÍ 
Firma EGO Zlín je členem níže uvedených renomovaných asociací 
a aliancí, což jistě výrazně přispívá k růstu kredibility firmy a jejich 
produktů ve všech oborech své působnosti. 
Firma je členem: 
• Asociace bezpečnostního a obranného průmyslu AOBP
•  Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků 

AVDZP (rovněž člen valné hromady)
• Czech NBC Teamu 

EGO Zlín, spol. s r.o. (Ltd), a Czech company, established in 1992, has 
been becoming very early a highly regarded producer and distributor 
of systems used when dealing with critical situations (traffic accidents, 
environmental disasters, industrial disasters, occurrence of dangerous 
infections). The company deals mainly with special health care sector, 
integrated rescue services, civil defense, military health care, CBRN 
units or urgent medicine and also in treatment of long-term patients.

QUALITY 
The company EGO Zlín is certified in accordance with ISO Standard 

(ČSN) EN ISO 9001:2009. Each product is thoroughly 
and rigorously checked by product final inspection.    

RESEARCH AND DEVELOPMENT
The company EGO Zlín developed its own product 
ranges and unceasingly invests heavily in research and 
development of further new systems in order to be able 
to satisfy customer needs and requirements. 
It participates in state research projects financed by 
the Czech Ministry of Industry and Trade which help in 
creating fully functioning prototypes. 
The products are - fully in accordance with its 
applications – tested and certified by independent 
accredited test rooms. 

MARKETING ACTIVITIES
The marketing activities of the company are focused 
on deliveries to clients working for public sector such 
as hospitals and their infection wards or incoming 
emergencies, health rescue services, fire brigades, 
police, military health and logistic units, CBRN defense 
units, hygiene clinics, veterinary service, county 
and municipal crisis wards, state material reserves, 
humanitarian agencies, etc.

The company’s products have been finding its satisfied 
clients in more than 30 foreign countries, not only the 

neighbor ones such as Slovakia, Austria, Poland and Hungary, but also 
in Lithuania, Latvia, Estonia, Ukraine, Russia, Sweden, Finland, Norway, 
Portugal, Netherlands, Belgium, Vietnam, Taiwan, Australia, and many 
others. 

The company participates at least twice a year in prestigious international 
health care or defense industry trade fairs (MEDICA Düsseldorf, ARAB 
HEALTH Dubai, IDET Brno, ZDRAVOOKHRANENIYE Moscow, DSEi 
London, EUROSATORY Paris, etc.). The company also annually holds 
a special international conference called „Medicine of Disasters“, which 
focuses on dealing with crisis situations.
 

MEMBERSHIP
The company EGO Zlín is a member of the following renowned 
associations and alliances:
•   The Defence and Security Industry Association of the Czech  
  Republic DSIA
•   The Association of Medical Equipment Producers and Suppliers 
  AVDZP (Member of General Meeting)
•   The Czech NBC Team
The membership contributes to the company to being highly regarded 
entity in all fields of its activities. 



 

System of biological protection    Systém biologické ochrany    

Tent system 
• includes the products to be used for field conditi-  
 ons (for short or long terms shelters); 
• the system includes high quality inflation tents 
 (can be used within a few minutes) with equipments
  for the purpose of mobile workplaces creation to be
  used in case of critical situatons (environmental 
 or industrial catastrophes, transport accidents) 
 or for the purpose of military missions; 
• all the possible equipment can be delivered with   
 the tents which complete functioning of the who-  
 le system. 

Stanový systém 
• zahrnuje výrobky, které poskytují krátkodobé či   
 dlouhodobé přístřeší v polních podmínkách; 
• tento segment obsahuje vysoce kvalitní nafuko-  
 vací stany použitelné v průběhu několika minut     
 v případě krizové situace (přírodní katastrofy  
 hromadná neštěstí, průmyslové havárie atd.) 
 či pro použití při vojenských misích; 
• ke stanům rovněž dodáváme veškerá příslušen- 
 ství, která doplňují funkčnost celkového systému. 

Decontamination system  
• includes products ensuring immediate decontami- 
 nation, rinsing and cleansing of people, equip-  
 ment and devices to be used for field conditions ; 
• the decontamination showers or tents are of infla- 
 table construction which ensures rapid assembly; 
• the decontamination section deals with rough cle- 
 aning as well as thorough decontamination plus  
 rinsing and cleansing of contaminated persons,  
 equipment and devices; 
• the products can be delivered with all the equip-  
 ment which completes functioning of the whole system. 
  

Systém dekontaminace  
• zahrnuje výrobky, které nabízí okamžitou dekon- 
 taminaci nebo hygienickou očistu osob, vybavení či  
 techniky v polních podmínkách; 
• dekontaminační sprchy (stany) jsou vyrobeny 
  s nafukovací konstrukcí a tím je zajištěna okamžitá  
 akceschopnost; 
• systém nabízí využití od hrubé očisty až po dů-  
 kladnou dekontaminaci a hygienickou očistu zasa- 
 žených osob, vybavení či techniky; 
• k těmto výrobkům rovněž dodáváme veškerá pří- 
 slušenství, která doplňují funkčnost celého systému. 

Emergency system 
• includes wide range of products used in urgent  
 medicine such as high quality vacuum fixation  
 splints and mattresses, specialist rescue equip-  
 ment such as stretchers and ground   
 sheets etc, optimized medical rucksacks or suit-  
 cases fully equipped under the relevant laws.

 Záchranný systém 
• zahrnuje nepřeberné množství výrobků vy-  
 užívaných v urgentní medicíně jako jsou vysoce  
 kvalitní vakuové fixační dlahy či matrace, různé  
 typy transportních vyprošťovacích prostředků,  
 záchranářské ruksaky, tašky či kufry, ke kterým  
 rovněž dodáváme i lékařské vybavení dle přísluš- 
 ných zákonů či vyhlášek. 

System of means for  
immobile patients 
• includes products which help to care for immo-  
 bile patients, such as antidecubite stretchers and  
 mattress (various types according to the severity  
 of bedsores), antidecubite pads, items for hygiene of  
 immobile patients, etc.

Systém prostředků pro
imobilní pacienty 
• zahrnuje prostředky, které dopomáhají ke snad-  
 nější péči o dlouhodobě ležící pacienty, ať jsou   
 to různé typy antidekubitních lehátek nebo mat-  
   rací dle míry proleženin, antidekubitní podložky či  
 prostředky pro osobní hygienu. 

SEGMENTY VÝROBNÍHO SORTIMENTU
PRODUCTION SEGMENTS

Includes the products to be used in protection system 
when dangerous microorganisms appear in the envi-
ronment (highly dangerous or virulent infections); 
the system includes: 
• individual protection items for staff involved in dea- 
 ling with critical situations,
• transport bags for contagious patient, 
• special mobile chambers for patient isolation inclu- 
 ding decontamination system. 

Zahrnuje výrobky, které řeší systém ochrany v případě 
výskytu nebezpečných mikroorganismů v prostředí (vy-
soce nebezpečné či virulentní nákazy); 
tento systém nabízí: 
• ochranné osobní prostředky pro zasahující personál, 
• speciální transportní vaky pro infikovaného pacienta, 
• speciální izolační komory včetně systému dekonta- 
 minace.
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