Stolarka wewnętrzna
i zewnętrzna
Zabezpieczanie, wykańczanie,
klejenie, uszczelnianie

Kremlin Rexson

Zabezpieczanie, wykańczanie,
klejenie, uszczelnianie stolarki
wewnętrznej i zewnętrznej
► Wybór KREMLIN REXSON gwarantuje Państwu:
■ Wiedzę i doświadczenie w dziedzinie technologii produkcji
■ Jakość i dostepność 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 i
wykańczanie

Bejcowanie i wypełnianie w oparciu o
technologię automatycznego rozpylania,
po którym następuje natryskiwanie
powłoki wykańczającej na drewnianych

Klejenie

Uszczelnianie sznurowe

Zabezpieczanie i
wykańczanie

Nakładanie uszczelniaczy, bejcy, barwników
oraz powłok wykańczających na drzwiach i
oknach

A także:

Praca w drewnie frez palcowy (spajanie) ■
Montaż elementów w zespoły i ramy oraz lamelowanie (klejenie) ■
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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

Kremlin Rexson

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
Kremlin Rexson
www.kremlin-rexson.com

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
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Specjaliści w zakresie technologii
wytłaczania i wykańczania

