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Kvalitní gumové dorazy, které se vyznačují vysokou odolností a účinným odpružením a
tlumením nárazů strojních součástí, dodává tradiční česká společnost EBK Eret Bernard.

Komerční sdělení
Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více
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Tyto výrobky se lisují ve formách z nerezové oceli lisováním na hydraulických
lisech. Firma EBK Eret Bernard je schopna vám dorazy dodat na míru až do
rozměru 1200 x 1200 mm.
Nechte si vyrobit například gumové dorazy nákladové rampy, které tlumí
nárazy kamionů při couvání k nakládce, gumové náhradní díly a silentbloky
pro starší typy vysokozdvižných vozíků Desta nebo dorazy zdviží či zvedacích
lavic pro hydraulické zvedáky pneuservisů.
Dále společnost EBK Eret Bernard dodává manžety, membrány, silentbloky,
prachovky, pogumování, těsnění, silikony a průchodky.

“G” blok DESTA – malý

“G” blok DESTA – velký

Gumové dorazy a další výrobky od společnosti s více než
22letou tradicí
Společnost EBK Eret Bernard se na trhu pohybuje již od roku 1994 a o pět let
později zahájila vlastní výrobu, která navazovala na známou „škodováckou
sedlárnu“. Postupem let 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.
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.

Doraz zdviže – hranatý

Doraz nákladové rampy

Nechte si poradit od zkušených odborníků
Pro lepší představu o široké nabídce výrobků společnosti EBK Eret Bernard
najdete v katalogu výroba na míru a katalogu produktů, které jsou 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

Doraz zvedací lavice

nebo zašlou na místo určení.
Více informací o společnosti EBK Eret Bernard a její kompletní sortiment
najdete na www.ebk.cz.

