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Rychlé zprávy

Firma Pavlínek s.r.o. rozšířila nabídku polyuretanových ochran. Tyto jsou velmi vhodné
pro ochranu vázacích prostředků textilních,
řetězových i vazáků z ocelových lan.
Současně jsou chráněna i břemena proti
poškození.

Všem stálým odběratelům i novým zájemcům
o náš sortiment zboží
děkujeme za hojnou
účast v našich stáncích
na podzimních veletrzích v Praze a Brně !

Polyuretanové
ochrany
Vlastnosti ochran :
-

Základní nabízené typy :
A. Ochranné návleky
•
•

-

jsou vyrobeny z houževnatého plastu
lze je používat v prostředí s teplotami
mezi -40oC – +100oC
síla stěny návleků je dle velikosti
5 – 8 mm
lze je na přání vyztužit kovovými armaturami

10 let činnosti.

návleky na textilní popruhy a pásy –
jednostranné a dvoustranné
návleky na ocelová lana a řetězy –
jednoduché a dvojité

Děkujeme všem svým
zákazníkům za přízeň,
kterou nám v uplynulém období věnovali.

B. Ochranné rohy
•
•
•
•

ochranné rohy KWS pro lana a řetězy
ochranný roh KWL s kloubem pro textilní pásy
ochranný roh KW pro textilní pásy –
provedení bez magnetu nebo s magnetem
ochranný roh KWE - kovová konstrukce
potažená PU určený pro textilní pásy

Budeme se snažit
v dalších letech svou
činnost vylepšovat
k Vaší spokojenosti !

C. Další ochrany
•
•
•

ploché PU podložky DF určené pro textilní pásy
PU ochrana pro vidlice vysokozdvižných
vozíků
PU nástřik pro povrchovou úpravu textilních vazáků tkaných – ochrany proti
otěru, řezu a nasákavosti tekutin

V říjnu 2006 dovršila
firma Pavlínek

V příštím čísle letáku
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Mimo tyto uvedené typy můžeme nabídnout i další typy PU ochran dle požadavků
zákazníka.
Bližší podrobnosti, technické parametry
a ceny Vám sdělí naši obchodní zástupci.

Vás budeme informovat
o novinkách v oblasti
ručních kladkostrojů,
zvedáků, kladek a podobně.
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