TRH
POTRAVIN A NÁPOJŮ
TĚSNÍCÍ DESKY z expandovaného
grafitu, PTFE nebo vláknitopryžové
Čistota
a stabilita
potravinářském
pro všechny
běžnév nebo
specifické průmyslu se
průmyslové
provozy do
nebokvality
aplikace.potravinářských
zaručeně
promítá
Rychle určených
vyrobíme těsnění
všech tvarů
výrobků
pro konečné
spotřebitele, které
a
do
různých
PRACOVNÍCH PODMÍNEK.
vycházejí z kvality použitých materiálů při výrobě
Charakteristika: Průmyslová těsnění do všech
odvětví průmyslu. Výroba, prodej a servis
širokého spektra těsnění a těsnících prvků patří
mezi hlavní činnosti firmy. Naše široké portfolio
obsahuje těsnící prvky pro téměř každou
průmyslovou oblast. Vybírat si můžete z mnoha
materiálů určených pro statické, dynamické,
tepelné nebo chemické namáhání. V případě
potřeby Vám rádi pomůžeme s výběrem
vhodného materiálu pro podmínky Vašeho
provozu. Přímo v sídle firmy vyrábíme i
atypická těsnění pro ploché přírubové spoje
(například potrubní systémy), hydraulické a
pneumatické systémy nebo vysokoteplotní
spoje.
Dodací lhůty: Záleží především na velikosti
série a náročnosti výrobků. Naše standardní
dodací lhůta bývá do jednoho týdne od zadání
objednávky. Vzhledem k našim skladovým
zásobám jsme schopni v havarijních situacích
nabídnout výrobu ve zkráceném termínu.

při zachování bezpečnosti
procesů.
KOMPLETNÍvýrobních
portfolio plochých
Veškeré průmyslové
procesy těsnění,
a postupy
musí
přírubových
grafitová,
spirálověsplňovat
vinutá, obalovaná,
v potravinářském odvětví
nejpřísnější
gumokovová,
korugovaná
, dále
mezinárodní normy a chránit tak lidské zdraví.
hřebenová nebo RTJ těsnění.

Technické tkaniny, izolační šňůry,
izolační desky nebo izolační rohože
na bázi skleněných, minerálních
nebo keramických vláken. Materiály
s nízkou tepelnou vodivosti určené
především pro VYSOKÉ TEPLOTY.

V důsledku důrazu na bezpečnost vzniká potřeba
Provazcové
pletené
ucpávky pro
investic do výzkumu
inovativních
materiálů,
které
ZAMEZENÍ průchodu oddělených
jednak umožní kontrolu nebo zcela zabrání
kapalin a plynů kolem os, hřídelí,
kritickému faktoru
potravinářství,
možnosti
tyčí,vtáhel,
vřeten nebo plunžrů.
kontaminace. Výsledkem je vznik speciálních
O-kroužky,
těsnění
zamezující
PTFE
materiálů,
na které
se vztahuje průmyslový
propustnosti
nebo
ztráty
všech
patent a které především významným způsobem
typů médií, a to ve standardní
eliminují klíčová rizika.
kvalitě NBR, EPDM, FPM, PTFE,
FEP/VMQ, FEP/FPM nebo PUR.

