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Cső alakú szilikon profilok

– Bordás szilikon csövek

– Szilikon ikercsövek

– talpas szilikon csövek ( omega profilok)

– perisztaltikus pumpa szilikon béléscsövek

A széles méretválasztékban és falvastagsággal gyártott sztandard szilikoncső termékeink mellett, számos esetben
alkalmazzák az iparágak technológiai megoldásokra valamint a  magán vásárlók otthoni háztartási és ház körüli
alkalmazásokra a könnyített furatos, más néven cső alakú szilikon tömítőprofil termékeket.

A különböző geometriájú  alakos csőprofil gyártmányainkat széles választékban kínáljuk átvezető, adagoló,
szigetelő, tömítő, védő és csúszásmentesítő alkalmazásokra. 

Alakjukat tekintve a csőprofilok közé sorolható termékeink:

szilikon  ikercső termékek,
szilikongumi bordás csőprofilok
befogó szárral készült cső alakú szilikongumi tömítések,
valamint a hőálló talpas csőprofilok.

Kialakítása miatt elsősorban a könnyű összenyomhatóságuknak köszönhetően a szilikon talpas omega csőprofilok
kis záróerővel rendelkező helyeken  tömítési feladatokra, a szilikon ikercsövek folyadékok adagolására,
áramoltatására és elektromos vezetékek védőcsövezésére, a bordázott felületű cső profilok hideg és meleg üzemű
munkaterületeken csúszásmentesítő fogantyúk kialakítására és továbbító görgő felhasználásokra, valamint a
befogó szárral készült termékek különböző fedéltömítések, perisztaltikus pumpa béléscsőnek és kisebb
méretekben nyílászáró szigetelő tömítésekre alkalmazhatók.
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Szilikon ikercső

Talpas szilikon cső profil
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Bordázott szilikon cső

Fenti tömítőprofil termékeinket az általános ipari, élelmiszeripari gyógyszer és egészségügyi
felhasználásokon túl, lakossági és hobbi célú alkalmazásokra ajánljuk. Valamennyi szilikon cső
alakú profilos tömítésünk hőstabilizált változatokban is igényelhető. Termékeink -45 C -tól az emelt
hőállóságú változatokig, akár +300 Celsius hőmérsékleten forró levegőnek is ellenállnak. A széles
hőmérséklet tartományon belüli alkalmazhatóság, valamint a kiváló időjárásálló tulajdonságuknak
köszönhetően bel és kültéren egyaránt  felhasználhatók. Megkülönböztető jelölési céllal vagy
esztétikai jelleggel  színes kivitelekben is rendelhető.

Műszaki rajz vagy termékminta alapján előre egyeztetett paraméterekkel, egyedi méretű szilikon 
cső alakú profil termékek gyártását rövid határidővel vállaljuk.

Szilikon tömítőprofil gyártás VIDEÓ

Egyedi szilikon csőprofil termékek gyártása rövid határidővel, szerszám
kivitelezéssel.

Az extrudált szilikon tömítőprofil termékeinket megvásárolhatja vagy
megrendelheti cégünk szilikon szaküzletében:

Szilikon szaküzletünk címe, elérhetősége

Bondex Kft szilikon bolt
kis és nagykereskedelem, értékesítés

Cím: 1078 Budapest, Murányi utca 48.
Nyitvatartás magán és ipari vásárlóknak:
Hétfőtől-Péntekig 7:30 órától – 16 óráig   Sz-V:  zárva
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Tel./Fax: 06 1 221-9212, 06 1 220-9177, 06 1 273-0504
Mobil: 06 20 433-0413, 06 20 922-6073
E-mail: szilikontechnika@t-online.hu

© 2017 Bondex Kft. Minden jog fenntartva. 
A Bondex Kft. web oldalai, az azokon található minden képi, hang és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése
szerző jogi oltalom alatt állnak. Azoknak – a személyes használatot meghaladó mértékű – bármilyen formában
történő felhasználása kizárólag a BONDEX KFT. kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.
Felhívjuk a figyelmét, hogy a Bondex Kft. fentiekben részletezett feltételeitől eltérő, vagy azokat sértő használat
szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. A Bondex Kft. minden tudomására jutott
jogsértéssel szemben fellép. 

Kövessen minket közösségi oldalainkon keresztül, figyelje kiemelt híreinket és ossza meg tartalmainkat!
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