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Zabezpieczanie, wykańczanie, 
spajanie i uszczelnianie

Kuchnie 
i łazienki



►

►

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

zabezPieczanie, Wykańczanie, 
kLejenie i uSzczeLnianie

Wykańczanie

Dekoracyjne forniry, elementy 
blatu roboczego oraz mebli 

kuchennych
rozwiązania w zakresie klejenia do fornirów 

dekoracyjnych



uszczelnianie /klejenie
rozwiązania w zakresie klejenia 

elementów szkliwionych 

Ochrona elementów 
szkliwionych
automatyczne rozwiązania 
do rozpylania preparatów 
zapobiegających powstawaniu 

Wykańczanie elementów
rozwiązania do automatycznego 
bejcowania, lakierowania oraz powłok 
wykańczających

Wykańczanie 
elementów

Manualne i 
automatyczne 

rozwiązania w zakresie 
rozpylania

klejenie / uszczelnianie 
elementów szkliwionych



Kremlin Rexson

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 

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 























www.kremlin-rexson.com

Więcej informacji : www.kremlin-rexson.pl

Więcej informacji : www.kremlin-rexson.pl

SPecjaLiści W zakreSie technOLOgii 
Wytłaczania i Wykańczania 

Kremlin Rexson

Protection, Finishing, Bonding and Sealing

IndustrIalBOdIEs and car 
traIlErs

Kremlin Rexson

Protection, Finishing,
Bonding and Sealing

Building and 
earthmooving

equipment
Kremlin Rexson

Protection, Finishing,

Bonding and Sealing

Furniture

Kremlin Rexson

Protection, Finishing,

Bonding and Sealing

RecReational
vehicles

KREMLIN REXSON POLSKA SP. Z O.O. 
03-120 Warszawa, ul. Modlińska 221B, Polska 

Phone : +48 22 510 38 53 - Fax. : +48 22 510 38 77 
email: biuro@kremlin.pl


