Nadwozia
przemysłowe
Zabezpieczanie, wykańczanie,
klejenie i uszczelnianie

Kremlin Rexson

Zabezpieczanie, wykańczanie,
klejenie i uszczelnianie nadwozi
przemysłowych
► Wybór KREMLIN REXSON gwarantuje Państwu:
■ Wiedzę i doświadczenie w dziedzinie technologii produkcji
■ Jakość i dostępność serwisu na całym świecie
■ Rozwiązania efektywne kosztowo i przyjazne dla środowiska
► Nasze zobowiązanie :
Innowacyjne podejście do klejenia, uszczelniania oraz wykańczania
oparte na opatentowanych rozwiązaniach

Klejenie

Rozwiązania do montażu
strukturalnego paneli
warstwowych

Ochrona antykorozyjna

Rozpylanie materiałów jedno- lub
dwuskładnikowych do malowania
podwozi

Montaż

Rozwiązania w zakresie
klejenia karoserii metodą
sznurową przy użyciu
materiałow jedno- i
dwuskładnikowych

Zabezpieczania
oraz wykańczanie

Rozpylanie materiałów
jedno- i dwukłądnikowych do
malowania cystern

Uszczelnianie i klejenie

Rozwiązania w zakresie zewnętrznego i
wewnętrznego wykończenia karoserii metodą
sznurową

A także:
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wykańczenie obręczy kół ■
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Kremlin Rexson

Meble
Kuchnia i łazienka
Stolarka zewnętrzna
Lotnictwo
Tabor kolejowy
Rowery i motocykle
Sprzęt gospodarstwa domowego
Towary konsumpcyjne
Sprzęt budowlany
Obrabiarki
Energia odnawialna
Przemysł tworzyw sztucznych
Skóra
Powlekanie szkła
Beczki i zbiorniki
Samochody ciężarowe i autobusy
Samochody osobowe i dostawcze
Producenci części samochodowych
Producenci zewnętrznych części
samochodowych z tworzyw sztucznych
Producenci wewnętrznych części
samochodowych z tworzyw sztucznych

Więcej informacji : www.kremlin-rexson.pl
Firma KREMLIN REXSON, która ma w swoim dorobku technologie Airmix®, Flowmax®
oraz Cyclomix™, oferuje szeroką gamę pistoletów i pomp do nakładania farb,
szczeliw oraz klejów

Więcej informacji : www.kremlin-rexson.pl
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Specjaliści w zakresie technologii
wytłaczania i wykańczania

