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Porouchala se vám míchačka na beton a už se na ni nevztahuje záruka? Nezoufejte, nemusíte si
hned kupovat novou. Kvalitní náhradní díly pro míchačky značek Teka, Pemat, Liebherr, BHS,
Elba, Eirich, Schlosser a mnoho dalších vyrábí společnost Habermann GmbH – Mischertechnik.
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Společnost Habermann GmbH – Mischertechnik má tradici dlouhou již téměř
80 let a za dobu své působnosti nasbírala cenné zkušenosti. Její kvalitní
náhradní díly pro míchačky si na českém trhu můžete pořídit prostřednictvím
firmy EBK ERET BERNARD, s.r.o.

Náhradní díly a další příslušenství
K dostání jsou zde také vyložení dna a
stran míchaček z materiálu HBS nebo
litiny a tvrdokovu, unášecí lišty, hadice na
beton pro domíchávače a funkční desky.
Dále si zde můžete pořídit míchací
nástroje a desky, polyuretanový opravný
tmel pro profesionální opravy svépomocí
a polyuretanové oděruvzdorné díly pro
míchačky označené jako HAWIFLEX.
Tak společnost Habermann GmbH –
Mischertechnik nazývá materiály patřící
do skupiny elestomerů, které jsou
založeny na různých polyuretanových
surovinových systémech.

Náhradní díly pro míchačky od
tradiční společnosti
Tradiční tuzemská společnost EBK ERET BERNARD, s.r.o., která nabízí
vysoce kvalitní náhradní díly pro míchačky značky Habermann GmbH –
Mischertechnik na českém trhu, svou podnikatelskou činnost zahájila již v roce

1994 a postupem času se stala dodavatelem do předních strojírenských i
energetických firem a do stavebnictví.
Lepší představu o široké nabídce výrobků společnosti EBK ERET BERNARD
získáte díky katalogu produktů, který je volně ke stažení na jejích
internetových stránkách.

Nechte si poradit s výběrem
Navštivte sídlo společnosti v Plzni na Lochotíně v obchodním centru Atom a
vyberte si z nabídky rozličných polotovarů nebo konečných výrobků.
Zaměstnanci společnosti EBK ERET BERNARD vám ochotně poradí a
pomohou s výběrem. Pokud máte Plzeň z ruky, zakoupené zboží vám
dovezou nebo zašlou na místo určení.
Více informací o společnosti EBK ERET BERNARD a její kompletní sortiment
najdete na www.ebk.cz.

