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Pořiďte si pro své stroje prvotřídní těsnění, aby vám po dlouhou dobu dobře sloužily. Tradici v
jeho výrobě má například česká společnost EBK ERET BERNARD, s.r.o., která vám na míru
vyrobí i nestandardní rozměry.

Komerční sdělení
Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více
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Společnost EBK ERET BERNARD se na trhu těsnění a těsnících technologií
pohybuje již od roku 1994 a o pět let později zahájila vlastní výrobu, která
navazovala na známou „škodovačkou sedlárnu“.
Postupem let firma neustále rozšiřuje svou nabídku a v současné době
dodává těsnění, žáruvzdorné izolace, krycí plachty a další své výrobky do
předních strojírenských a energetických firem. Další produkty, jako jsou
náhradní díly pro míchačky, vnitřní zateplení nebo komponenty pro kamna a
krby, dodává do stavebnictví.

Výroba nejrůznějšího sortimentu pro vstup do výroby i jako
náhradní díly
Hlavní činností výroby jsou
sedlářské práce, šití plachet,
zhotovení krycích měchů,
standardní a atypická těsnění,
žáruvzdorné izolace i vysekávané
polotovary. Vedle těsnění a izolací
jsou vyhledávanými produkty také
mimořádně všestranné pryže.
Dodávaný sortiment najde své
uplatnění jako vstup do výroby,
nebo pro provozní údržbu strojních zařízení a výrobků, tedy jako náhradní díly.
Nabízená těsnění mají vynikající vlastnosti, které umožňují takřka univerzální
použití. Vydrží při značném kolísání tlaků a odolají extrémně nízkým i vysokým

teplotám. Kombinací různých materiálů a kovů se těsnění mohou použít v
širokém spektru provozních podmínek dle vašich požadavků.

Výroba těsnění a dalších produktů na míru vašim potřebám
Podle vašeho výkresu, jak byste si výsledný produkt představovali, technické
dokumentace nebo vzoru z různých materiálů vám pracovníci společnosti EBK
ERET BERNARD vyrobí i nestandardní rozměry nejrůznějšího těsnění včetně
rozličných tvarů a příček. Provádí také výseky komponentů pro automobilový
průmysl, materiál si můžete dodat i sami.
Dále společnost EBK ERET BERNARD vyrábí izolační panely do strojů, jako
jsou kompresory a generátory, a to například z průmyslových textilií na bázi
skla nebo keramiky. Na míru vám zhotoví také kompenzátory a redukce na
klimatizační potrubí nebo přechodové měchy z nehořlavých materiálů, kůže,
koženky či nánosové plachtoviny.
Firma EBK ERET BERNARD se
zabývá také opravou a šitím
plachet z nánosové nebo
impregnované plachtoviny pro
různé použití, třeba na pokrytí
kontejnerů, zástěny vrat a
oddělení jednotlivých pracovišť.
Dalším odvětvím její výroby je
také obšívání lan a kabelů, výroba
řemenů a pásků dle výkresů nebo
opravy průmyslového čalounění. Vyrábí i textilní izolace a svařuje PE fólie na
zakrývání strojů nebo zařízení pro jejich přepravu. Nedílnou součástí její
produkce je také výroba obalů.

Nechte si poradit od zkušených odborníků
Pro lepší představu o široké
nabídce výrobků společnosti EBK
ERET BERNARD najdete
vkatalogu produktů, který je volně
ke stažení na jejích internetových
stránkách.
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.

