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Přes 20 let zkušeností v oblasti plastů

NOVÉ SLUŽBY V OBLASTI PLASTŮ 
Díky akvizici společnosti Enviplast 
jsme připraveni pokrýt vedle distribuce 
plastů také jejich zpracování a dodávky
na klíč. 



Plastové výrobky a služby Přes 20 let zkušeností v oblasti plastů
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od Ferona Thyssen Plastics 
TECHNOLOGICKÉ NÁDRŽE Z PLASTŮ PRO  PRŮMYSL I STAVEBNICTVÍ

VZDUCHOTECHNICKÉ A ODSÁVACÍ POTRUBÍ 

 MONTÁŽE PLASTOVÝCH POTRUBNÍCH SYSTÉMŮ

CNC OBRÁBĚNÍ PLASTŮ A NEFEROKOVŮPORADENSKÉ SLUŽBY 

SERVIS A ÚDRŽBA TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Jsme připraveni zajistit také plný servis vašich techno-
logických celků jako jsou galvanické a jiné chemické  
provozy a to včetně preventivních kontrol.

Jsme připraveni na váš projekt doporučit řešení a materiály 
s optimálním poměrem ceny a výkonu a dále poskytnout 
expertízu v oblasti svařování plastů či konstrukčních 
i projekčních řešení nádrží a technologických celků.

I   CNC frézování a obrábění plastů a neferokovů.
I   Formátování deskových i tyčových materiálů 
I   Tepelné ohýbání deskových materiálů tl. 2-12mm 
    a délky až 2000mm
I   Tepelné ohraňování deskových materiálů 
    tl.12-30mm a délky až 2000mm
I   Svařování deskových materiálů na CNC automatech
    s protokolem o sváru

Vedle monáže a dodávek potrubí a potrubních systémů z polyetilénu (PE), 
určených na pitnou a užitkovou vodu, plyn, stlačený vzduch a kanalizační 
a splaškovou vodu dodáváme také systémy z  PVC-U. 

Systémy z PVC-U jsou odolné  proti většině kyselin a louhů. Používají se pro 
dopravu a skladování agresivních médií. Nasazují se ale také přednostně 
u jiných průmyslových i sanitárních řešení včetně vedení pitné vody. 

Vzduchotechnické potrubí z plastů nachází stále větší uplatnění ve všech oblas-
tech průmyslové výroby. Mezi hlavní přednosti patří dlouhodobá životnost, 
zaručená chemická odolnost vůči všem běžným kyselinám, agresivním parám 
a parám s velkým obsahem vlhkosti.

I   Materiál potrubí z PP, PE, PVC
I   Rovné díly kruhové dodáváme v délce 3000mm 
I   Rovné díly čtyřhranné v délce 2000mm.

Provádíme profesionální výpočet bezpečnosti a stability konstrukce plastových 
nádrží a technologických celků pomocí speciálních so�stikovaných metod 
a programů. Naše dodávky se zaměřují na tyto oblasti: 

Stavebnictví  
I   Čerpací šachty
I   Vodoměrné šachty
I   Jímky a nádrže

Průmysl  
I   Vany pro galvanické provozy
I   Zásobníky chemických látek
I   Zásobníky a nádoby pro potravinářský průmysl
I   Technologie pro průmyslové provozy 


