Pintakäsittelyn ja PuRsotuksen
maailmanlaajuinen asiantuntija
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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

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

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

Rautatiekalusto
(matkustaja ja tavaRavaunut)
Suojaaminen, Pintakäsittely,
Liimaaminen ja Saumaaminen

Kremlin Rexson

Rautatiekaluston
Pintakäsittely, Liimaus ja
Saumaus
► Valitset Kremlin Rexsonin kun haluat:
■ Markkinat kokonaisvaltaisesti tuntevan asiantuntijan
■ Asiantuntevan kenttähenkilöstön ja läheisen palvelun kaikkialla
■ Kustannuksia säästävät ja ympäristöystävälliset tuotantovälineet

Lasitukset

Liimausratkaisut vaunujen
ja vetureiden kaikille
laseille

Kiinnitys /
Tiivistäminen

Sovellukset lattiapinnotteiden
kiinnittämiseksi

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

Sovellukset äänen ja värinänvaimennusaineiden sekä
palosuojamaalien

Korroosiosuojaus

Pintakäsittelyratkaisut korien
ja telien suojaamiseksi yksi- ja
monikomponenttiaineilla

Pintakäsittely

Ratkaisut sisä - ja ulkopuolisten
osien ruiskuttamiseen yksi - ja
monikomponenttimaaleilla

Lisäksi myös:

Sovellukset sisustusten viimeistelyyn ■
Sovellukset korjausmaalaukseen ■

