
Jsme špička v oblasti čerpadel 

Společnost Pumpa, a.s. od svého založení roku 1991 vyrostla z malé firmy na přední českou  

společnost v oblasti velkoobchodního i maloobchodního prodeje a servisu čerpadel. Prodej probíhá  

nejen v České republice, ale i na Slovensko a do zahraničí. Máme více než 30 let zkušeností  

a 80 zaměstnanců se silným závazkem k odběratelsko dodavatelským vztahům. Ostatně i proto  

je společnost výhradním dovozcem renomovaných prémiových značek ze zahraničí do ČR.  

Za vše hovoří jména jako Calpeda, Stairs, Leo, Umbra Pompe, Speroni, Zenit, Franklin Electric  

nebo Global Water Solutions.

24/730+ 5600
servisní služba

24 hodin denně, 365 dní
let zkušeností

na českém trhu
m² skladové plochy



blue line 
Oblíbená čerpadla pro dům a zahradu

e-line 
Chytrá energeticky úsporná řešení

inox line 
Celonerezová čerpadla

ATS line 
Automatické tlakové stanice

black line 
Kalová čerpadla a čerpací jímky

AHP line 
Armatury

Čerpadla pro každou aplikaci
Šířka našeho sortimentu plně pokrývá požadavky našich zákazníků od malé vodárny do rodinného domu  

až po rozsáhlé energetické projekty. Námi dodaná čerpadla a čerpací technika kvalitně a spolehlivě slouží  

významným institucím jako je Česká národní banka, Pražský hrad, letiště v Praze nebo třeba výrobnímu závodu 

LEGA v Kladně, továrnám Škoda Auto v Mladé Boleslavi, největším hotelům, hypermarketům a obchodním  

centrům, a to nejen u nás, ale i v zahraničí.

Vlastní produktové řady
Díky vysoké specializaci a profesionálnímu servisu je společnost zároveň výrobcem vlastních produktovýc řad, 

přičemž počet vlastních produktů se neustále rozšiřuje a čítá více než 70 čerpadel, vodáren, jímek, ATS stanic, 

řídicích systémů a příslušenství.

Profesionální servis
Důležitou součástí našich služeb je profesionální servis. Díky neustále rostoucímu počtu specializovaných 

techniků připravených zasáhnout na našem servisním středisku i přímo u zákazníka, je naše oblast činnosti  

na celém území České republiky. Zajišťujeme záruční a pozáruční servis včetně uvádění zařízení do provozu  

a již od roku 1996 zákazníkům nabízíme servisní službu 24 hodin denně, 365 dní v roce.

📞 Servisní linka 548 422 655

Partnerský program Pumpa PRO
V roce 2019 naše společnost spustila partnerský program  

Pumpa PRO určený pro partnerské odběratele z řad  

maloobchodu. Program přináší možnost otevřít si vlastní  

provozovnu pod hlavičkou Pumpa a využít významných  

benefitů, a především silně zavedeného brandu, moderního  

zázemí a skladů v centrále společnosti Pumpa.

📞 Ing. Markéta Šulcová 601 594 668  

      (vedoucí marketingu)



›  prémiové zastoupení renomovaných značek

›  vlastní produktové řady

›  e-shop www.pumpa.cz

›  tisíce produktů na skladové ploše 5600 m2

›  2 prodejny

›  partnerské prodejny PUMPA PRO

›  moderní kanceláře a školicí středisko v Brně

›  záruční a pozáruční autorizovaný servis

›  non-stop servisní služba

›  jsme držiteli certifikátů norem ISO 9001,   

   ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001

Sortiment
• armatury

• automatické tlakové stanice

• domácí vodárny

• ponorná čerpadla do vrtů a studní

• povrchová čerpadla

• oběhová čerpadla

• kalová čerpadla

• čerpací jímky

• potravinářská a jiná speciální čerpadla

• ponorné motory

• ruční čerpadla

• řídicí a ovládací systémy

• tlakové a expanzní nádoby

• plastové nádoby

• příslušenství

• náhradní díly

Portfolio a zázemí



Řěšení a aplikace
Dům a zahrada
• čerpání vody ze studny
• čerpání vody z vrtu
• domácí vodárny
• bazénová čerpadla
• řešení pro odpadní vody
• vytápění v rodinných domech
• využití dešťové vody

📞 Martin Křapa 548 422 641 

(ředitel divize maloobchod a velkoobchod)

Vodohospodářství
• dodávka čisté vody ze studny
• dodávka čisté vody z vrtu
• zavlažovací systémy
• úpravny vody
• automatické tlakové stanice
• kalová čerpadla pro průmyslové,  
• komunální a domovní odpadní vody

📞 Jan Zedníček 548 422 677 

(ředitel divize čistá a špinavá voda)

Průmysl, energetika  
a zemědělství
• energetika
• teplárenství
• chemie
• petrochemie
• důlní průmysl
• vodárenství

📞 Richard Koplík 606 085 044 

(obchodní ředitel divize energetika)

Komerční, rekreační  
a obytné budovy
• dodávky čerpací techniky
• dodávky armatur, i armatur s pohony
• návrhy řešení a následná servisní činnost
• expanzní systémy
• zboží určené pro měření a regulaci

📞 David Svoboda 548 422 652 

(ředitel divize technické zařízení budov)

Další kontakty Pumpa



Praha
Praha-Stodůlky

Říčany u Prahy

Brno
Strakonice

Držovice

Brno - centrála

U Svitavy 1, 618 00 Brno
tel.: +420 548 422 611
e-mail: obchod@pumpa.cz

Praha Hostivař
U Pekáren 2, 102 00 Praha 10 
tel.: +420 272 011 611
e-mail: praha@pumpa.cz

Pro více informací nás kontaktujte
+420 548 422 655    

servis@pumpa.cz

Otevírací doba půjčovny
Po-Pá: 7.00-17.00 hod 

www.pumpa.cz

Kde nás najdete
BRNO

v sídle naší společnosti:
U Svitavy 1, Brno - Černovice 618 00

PRAHA

po předchozí domluvě lze čerpadla zapůjčit 
také na naší pražské pobočce:
U Pekáren 2, 102 00 Praha 10

Potřebujete čerpadlo pouze krátkodobě na projekty či stavby a nechcete se zatěžovat  

s nákupem, uskladněním a servisem? Naše půjčovna pro vás představuje zajímavou nabídku  

s výhodným použitím čerpadla pro konkrétní aplikaci bez nutnosti řešení servisu či údržby  

a se zanedbatelnými náklady oproti nákladům pořizovacím. Nabízíme k zapůjčení různé druhy 

kalových čerpadel včetně drobného příslušenství. Rádi Vám poradíme, které čerpadlo  

je pro Vás a Vaši aplikaci vhodné.  

Kompletní sortiment a podmínky zapůjčení najdete na našem webu pumpa.cz/pujcovna.

Využijte půjčovnu čerpadel

Navštivte naše prodejny

Partnerské prodejny Pumpa PRO

Strakonice

OC Hvězda, Lidická, 386 01 Strakonice 
tel.: +420 608 965 152 
e-mail: info@pumpastrakonice.cz

Praha Stodůlky
Jeremiášova 2722, 155 00 Praha 5 
tel.: +420 728 462 077 
e-mail: info@pumpastodulky.cz

Držovice
U Cihelny 438/6, 796 07 Držovice
tel.: +420 739 256 909
e-mail: prodejna@aqua-styl.cz

Říčany u Prahy
Černokostelecká 603/45a, 251 01 Říčany 
tel.: +420 775 904 990
e-mail: pumps.concept@seznam.cz

SERVIS 24/7 HOD
602 737 009

VOLAT ZDARMA
800 100 763


