Puusepänteollisuustuotteet
sisä - ja ulkokäyttöön
Pintakäsittely,
Liimaaminen ja Saumaaminen

Kremlin Rexson

Sisä - ja ulkokäyttöön
tarkoitettujen tuotteiden
Pintakäsittely, Liimaus ja Saumaus
►

Valitset Kremlin Rexsonin kun haluat:
■ Markkinat kokonaisvaltaisesti tuntevan asiantuntijan
■ Asiantuntevan kenttähenkilöstön ja läheisen palvelun kaikkialla
■ Kustannuksia säästävät ja ympäristöystävälliset tuotantovälineet

►

Kiinnittäminen

Sovellukset ovikarmin osien
liittämiseksi
Rakennekerrosten tiivistäminen

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

Pintakäsittely

Pintakäsittely

Sovellukset täyteaineiden, petsien, pintamaalien
ja -lakkojen ruiskuttamiseen oviin ja ikkunoihin

Sovellukset puulattioihin tarkoitettujen
täyteaineiden, petsien ja lakkojen
automaattiseen ruiskutukseen

Lisäksi myös:

Sovellukset sormiliitosten tekemiseen ■
Sovellukset ovi- ja ikkunakarmien sekä kehysten kokoonpanoon ■
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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

Kremlin Rexson

Lisätietoa: www.kremlin-rexson.com/en/worldwide/products/marches/
kremlin rexson, airmix®, FloWmax® and Cyclomix™ teknologioiden luoja,
tarjoaa laajan ja täydellisen valikoiman pistooleja ja pumppuja maaleille, tiivisteille
ja liimoille.

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

Kone- ja pintakäsittelyosasto
Käpälämäenkatu 22
11710 RIIHIMÄKI
Puhelin (019) 7421
Fax (019) 734 202
info.koneosasto@rtv.fi

Kremlin Rexson
www.kremlin-rexson.com

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

1107.573.650.017 - KREMLIN REXSON saves right to change without notice characteristics and services offered as well as equipment and attachments of these. | © Pictures : Julien Eichinger, Jacques PALUT, Wollwerth Imagery, aberenyi, Vladislav Gajic.

Pintakäsittelyn ja Pursotuksen
maailmanlaajuinen asiantuntija

