Potřebujete tepelně odolné materiály?
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Materiály odolné vysokým teplotám nacházejí využití v oblastech jako je metalurgie,
petrochemie, v keramickém průmyslu, ve strojírenství, průmyslu na výrobu hliníku, ale i
v technice na ochranu životního prostředí. Na tepelně odolné materiály se kladou
vysoké nároky, vybírejte je tedy pečlivě.

Komerční sdělení
Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více
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Vysokoteplotní materiály tak využívají především stavitelé průmyslových pecí
pro tato průmyslová odvětví nebo poskytovatelé služeb provozů pro výstavbu
topenišť. Konečnými uživateli se tak stávají výrobci cihel, porcelánu, hliníku a
průmyslových kotlů, výrobci strojů a zařízení, ve kterých dochází k teplotním
procesům, výrobci chemických zařízení, ocelárny, rafinérie, kovárny a kalírny.

Tepelně odolné materiály od zkušeného výrobce
Pro všechny tyto odvětví dodává tepelně odolné materiály tradiční tuzemská
společnost EBK ERET BERNARD, s.r.o. V jejím sortimentu najdete produkty z
keramických vláken, odlehčené tepelně izolační a izolační tvárnice, výrobky z
křemičitanu vápenatého nebo minerální vaty, mikroporézní izolace, bio
rozpustné výrobky z vláken a ohnivzdorné betony a tvárnice.
Ryze česká společnost EBK ERET BERNARD, s.r.o. je zde pro vás již více
než 22 let a za svou dobu působnosti získala značné zkušenosti a důvěru
zákazníků. V současné době dodává své produkty do předních strojírenských i
energetických firem a do stavebnictví.

Prohlédněte si katalog nebo navštivte sídlo společnosti
Lepší představu o široké nabídce výrobků společnosti EBK ERET BERNARD
získáte díky katalogu 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 najdete na www.ebk.cz.
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