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Szilikon golyók gyártása prés technológiával 100%  HTV szilikonból.

Vállalunk egyedi méretű és színű szilikon golyók gyártását!

A színes szilikon golyók alkalmasak játék céljára és sportoláshoz, vagy egészségügyben rehabilitációs eszközként
újak mozgatásához és cirkuszi mutatványos kellékeknek.

 A szilikongumi nagy rugalmassága és tapadása, kellemes tapintása és kitűnő színezhetősége mind hozzá játszik
ahhoz hogy kiváló játékszer legyen belőle.

Anyaga kémiailag semleges, emberi bőrrel érintkezve semmilyen mérgező anyag nem tud kiválni. Hővel
sterilizálható.

Ipari alkalmazása is jelentős. Szelepek záró elemeként, szövetanyagok és farmerek koptatásához is használhatók.
Alkalmas mezőgazdaságban és malomiparban magtisztításhoz és rostáláshoz.

Szilikon golyók fő jellemzői

Nagy rugalmasság, kiváló hőállóság és hideg állóság, jó víztaszító tulajdonságú, nagy anyagtisztaság, UV
sugarakkal és napsugarakkal szemben ellenálló anyag.

A szilikon golyókat igény szerint különböző színben és keménységben is legyártjuk.

Keménysége lehet: 40 ShoreA – 80 ShoreA keménységig

Hőállósága: -45C-+200C
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Színes szilikon golyó

SZILIKON PRÉSELÉS VIDEÓ

Présforma és szilikon golyó szaküzlet címe :

Szilikon szaküzletünk címe és elérhetőségei

Bondex Kft. szilikon szaküzlet
kis és nagykereskedelme megrendelés felvétel és értékesítés

Cím: 1078 Budapest, Murányi utca 48.
Nyitvatartás magán és ipari vásárlóknak:
Hétfőtől-Péntekig 7:30 órától – 16 óráig   Sz-V:  zárva

Tel./Fax: 06 1 221-9212, 06 1 220-9177, 061 273-0504
Mobil: 06 20 433-0413, 06 20 922-6073
E-mail: szilikontechnika@t-online.hu

© 2017 Bondex Kft. Minden jog fenntartva. 
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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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