
Kremlin Rexson

Kiinnittäminen ja 
Tiivistäminen

AurinkoenergiA



►

►

Aurinkosähkö- jA lämpökennojen 
kiinnittäminen, tiivistäminen jA 
vAlAminen

kiinnittäminen
Annosteluratkaisut paneeleiden 
kokoonpanoon

lisäksi myös:

tiivistäminen
Annosteluratkaisut kytkentärasioiden tiivistämiseen

valaminen
Annosteluratkaisut kytkentärasioiden valamiseen

kiinnittäminen 
/ tiivistäminen                  

Annosteluratkaisut kehysten kokoonpanoon

vAlitset kremlin rexsonin kun hAluAt:
■ Markkinat kokonaisvaltaisesti tuntevan asiantuntijan
■ Asiantuntevan kenttähenkilöstön ja läheisen palvelun kaikkialla
■ Kustannuksia säästävät ja ympäristöystävälliset tuotantovälineet

sitoumuksemme: 
Innovatiiviset ratkaisut kaikkiin Pintakäsittely-, Liimaus- ja Saumaussovelluksiin, 
josta todisteena myönnetyt merkittävät patentit.



Kremlin Rexson
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150, avenue  de Stalingrad - 93245 STAINS cedex - FRANCE
Phone : +33 1 49 40 25 25 - Fax. : +33 1 48 26 07 16 

www.kremlin-rexson.com

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, Airmix®, FloWmAx® and Cyclomix™ teknologioiden luoja, 
tarjoaa laajan ja täydellisen valikoiman pistooleja ja pumppuja maaleille, tiivisteille 
ja liimoille.  

 � kalusteet
 � keittiöt ja kylpyhuoneet
 � ovet ja ikkunat
 � ilmailuala
 � Ajoneuvokalusto
 � polku- ja moottoripyörät
 � sähkökomponentit
 � kuluttajatuotteet
 � rakennuskoneet
 � käsityökalut
 � uusiutuva energia
 � muoviteollisuus
 � nahkateollisuus
 � lasin pinnoitus
 � tynnyrit ja kontit
 � rekat ja bussit
 � henkilö- ja pakettiautot
 � Autoteollisuuden alihankkijat
 � Ajoneuvojen ulkopuoliset muoviosat
 � Ajoneuvojen sisäpuoliset muoviosat

Lisätietoa: www.kremlin-rexson.com/en/worldwide/products/marches/

Lisätietoa: www.kremlin-rexson.com/en/worldwide/products/

pintAkäsittelyn jA pursotuksen 
mAAilmAnlAAjuinen AsiAntuntijA

Kone- ja pintakäsittelyosasto
Käpälämäenkatu 22

11710 RIIHIMÄKI
Puhelin (019) 7421
Fax (019) 734 202

info.koneosasto@rtv.fi




