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Společnost EBK ERET BERNARD dodává široký sortiment kvalitní produkce nejen předním
strojírenským a energetickým firmám. Nabízí těsnění, žáruvzdorné izolace, pryže, hadice, lepidla,
tmely či plasty.

Komerční sdělení
Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více
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Doosan, plzeňská Škoda, AIR POWER či IngersollRand anebo také České
dráhy. To všechno jsou čeští průmysloví giganti a tahouni tuzemského
hospodářství. Ale také odběratelé produkce západočeské společnosti EBK
ERET BERNARD, která dodává široký sortiment kvalitního těsnění a izolací
nejen předním českým strojírenským a energetickým firmám.
Mezi hlavní komodity, které EBK ERET BERNARD vyrábí, patří těsnění a
průmyslové izolace. To byl také předmět podnikání, s nímž dva
spolupracovníci před sedmnácti lety začínali. Od té doby neustále rozšiřují
svůj tým, který nyní čítá 30 stálých zaměstnanců a mnohem pestřejší je i
nabídka produktů.

Obrovská nabídka zejména těsnění a pryží EBK ERET BERNARD
Mezi současné hlavní činnosti vlastní výroby společnosti EBK ERET
BERNARD patří kromě produkce těsnění různých tvarů a druhů, také lepení a
šití izolací, šití plachet a zhotovení krycích měchů.
V sídle společnosti v Plzni na Lochotíně v obchodním centru Atom pak mohou
klienti zakoupit další zboží z obrovské nabídky rozličných polotovarů nebo
konečných výrobků z různorodých materiálů.
Jde o těsnící a izolační desky, ucpávkové a izolační šňůry, průmyslové textilie,
hadice, klínové řemeny, nejrůznější druhy pryží, technické plasty jako jsou
silon, teflon či polytan, dále plstě, lepidla a tmely, ložiska a pochopitelně opět
těsnění. Na výběr jich je obrovská škála  k dostání jsou plochá, spirálová či
hydraulická.

EBK vyrobí i atypické těsnění na míru
Výroba těsnění patří k základní nabídce firmy EBK ERET BERNARD.
Zákazníci si mohou vybrat z bohaté nabídky produktů, které slouží k
utěsňování vzájemně nepohyblivých i pohyblivých strojních součástí.
Na výběr jsou těsnění plochá přírubová, dále spirálová, hřebínková,
obalovaná, hydraulická, profilová či vysekávaná.
EBK ERET BERNARD plní i přání na nestandardní rozměry těsnění včetně
rozličných tvarů i příček. Stačí, když si zákazník dodá technickou
dokumentaci, a firma dle toho těsnění vyrobí.
Všechna těsnění se mohou pyšnit skvělými vlastnostmi, které umožňují takřka
univerzální použití. Vydrží při velkém kolísání tlaků a odolají extrémně nízkým i
vysokým teplotám. Kombinací různých materiálů a kovů se těsnění dají použít
v širokém spektru provozních podmínek dle požadavků uživatele.

Všestranné pryže pro všechny obory průmyslu
Vyhlášenými produkty jsou kromě těsnění i mimořádně všestranné pryže,
které umožňují použití prakticky ve všech technologiích a tudíž ve všech
oborech průmyslu. Jde o pryže potravinové, mikroporézní, podlahové,
membránové či silikonové. Ty vynikají mimořádnou tepluvzdorností a pevností.
K dostání jsou silikony s různými stupni tepelné a elektrické vodivosti i
rozdílnými stupni chemické odolnosti. Jsou i vysoce odolné proti roztržení, a
používají se proto například ve zdravotnictví. Ze silikonové fólie odolné proti
roztržení se vyrábí gumové vložky pro zubní chirurgii.

Tepelné izolace

Patent z dílny EBK ERET BERNARD
EBK ERET BERNARD má navíc v patentovém řízení unikátní novinku  do
automobilového průmyslu chce přinést speciální bezpečnostní membrány
umístěné ve vzduchových vacích.
Mezi odběrateli jsou oblíbené i pěnové silikony, které se používají při výrobě
osvětlení jako těsnění krytů svítidel odolné proti ultrafialovému záření a ozonu.
Uplatnění najdou i v průmyslu lékařských přístrojů do izolačních trubek
sterilizačních zařízení.
Některé druhy silikonů z EBK ERET BERNARD se pak používají i v leteckém
a kosmickém průmyslu.

Hadice na palivo i pro fekální vůz
Výtečnému renomé se těší i hadice z dílny EBK ERET BERNARD. Firma
dodává jak průmyslové hadice pro vodu, chladící kapaliny, páru, vzduch,
brzdy, kyslík, acetylen, propanbutan, benziny, oleje, či chemikálie, tak i
potravinářské hadice, odsávací hadice a hydraulické hadice s koncovkami.
K mání je i veškeré příslušenství k hadicím  hadicové spony, spojky, přípojky
a příruby.

EBK poradí, doveze, zašle
Samozřejmou součástí činnosti společnosti EBK ERET BERNARD je
poradenství, dovoz zboží nebo zaslání zboží na místo určení.
Více o firmě EBK ERET BERNARD a kompletní nabídku včetně podrobného
popisů jednotlivých produktů najdete na jejích webových
stránkáchwww.ebk.cz.

