Těsnění na míru, velmi kvalitní komponenty,
jakož i systémy na ochranu kabelů ze silikonu
a technických textilií pro

AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL

?

VEDOUCÍ POSTAVENÍ V EVROPĚ.
Ročně zpracujeme 2.500 tun silikonu, máme
více než 60.000 druhů výrobků a více než 3.500
zákazníků z nejrůznějších odvětví: čísla, která
mluví sama za sebe a vypovídají o tom, že BIW
je výrobce silikonových těsnění, tvarovaných
součástí a hadic ze skleněných vláken s vedoucím
postavením na evropském trhu.

JEN TO NEJLEPŠÍ Z NEJLEPŠÍHO.
Protože chce být před konkurencí vždy o krok napřed, disponuje firma
BIW nejen nejmodernější a nejširší paletou v investiční technice,
nejnovější kompenzační technologií a vysokým Know-How se 4.000
vlastních formulací, ale máme i jako jediný evropský podnik také vlastní
technologické centrum. Neboť inovace je u firmy BIW velice důležitá.
Náš závod vytváří pravidelně nové impulsy, vyznačuje se svou
kompetencí v řešení problémů a ve vývoji novinek, co se týče materiálu
silikon, je pokládán za průkopníka.

SPOKOJENÍ ZÁKAZNÍCI DÍKY OPTIMÁLNÍMU VÝKONU.
Kromě kompetence, detailním vědomostem v oboru, průkopnickým inovacím
a velmi dobrému poměru ceny a výkonu se firma BIW vykazuje také velkou
flexibilitou. Podle objednávky se nechá každý výrobek naší nanejvýš objemné
produkční palety krátkodobě objednat v libovolném množství. Kromě toho spoléhá
podnik na dlouhodobé spojení se zákazníky a zajišťuje - dokonce i po doběhu
série – ještě nejméně 10-ti letou výrobu náhradních dílů. Neocenitelné přednosti,
ze kterých profitují skoro všechna průmyslová odvětví, jako je lékařství, letectví,
automobilový průmysl, bílá technika nebo technika topení.

OTÁZKA KVALITY.
Jen ten, kdo má dobré mužstvo může dosáhnout něčeho velkého.
Den za dnem jsou v nasazení vysoce kvalifikovaní spolupracovníci firmy
BIW, kteří se pravidelně vzdělávají v interních školících programech a
trénincích, a tím jsou nejen vždy seznámeni s nejnovější technikou,
nýbrž mohou také vykonávat práci nejlepší kvality. Kvalita, nejvyšší
požadavky a vždy nejnovější standart odpovídá a je certifikován podle
ISO9001, ISO/TS16949, ISO14001, ISO13485.

Produkty ze silikonu a skleněných vláken firmy BIW Isolierstoffe GmbH
jsou vždy tím správným rozhodnutím, neboť se vyznačují vynikajícími
vlastnostmi jako např.
* Stálost za vysokých teplot až do +350°C
* Flexibilita za nízkých teplot až do -80°C
* Tvrdost od 5 do 90 Shore A
* Pěnový už od hustoty 0,25 g/cm3
* Tlakové hadice s pevností v průtlaku přes 100 barů
* Tažnost až 900%, tlaková deformace <30%
* Elektrická pevnost do 20 kV/mm
* Dalekosáhle odolný vůči okolním vlivům
* Nekritický pro vodní roztoky slabých louhů, kyselin a solí
* Fyziologicky nezávadný
* Neohrožující zdraví, není toxický, není karcinogenní
* Schválený podle BfR, FDA, USP Class VI, WRAS, W270, KTW-A, EP 3.1.9,
DIN ISO 10993, NF F 16-101, BS 6853, ATS 1000, FAR 25853
* Elektricky vodivý do 1.000 Ohm*cm
* Samozhášecí podle UL94 V0/VW-1 nebo UL 1441
* Odolný proti působení páry do 135°C
* Nestárne při působení ozónu a UV záření
* Otěruvzdorný, individuální potisk

Máte technický problém nebo konkrétní požadavek?
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Zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku:
EBK ERET BERNARD, s.r.o.
Sokolovská 74, 323 14 Plzeň (CZ)
tel./fax: +420 377 538 787
mobil: +420 723 361 638
info@ebk.cz
www.ebk.cz

