De prestatie-mix van Profiltra
 producten van voorkeurleveranciers
 professionals die professionals adviseren
 prestatie en samenwerking als principes

Profiltra
technisch advies en oplossingen die u helpen
de prestatie van uw processen te verhogen

Omdat u niet alleen de beste kwaliteit materialen wilt, maar ook prijs stelt op advies van

Additieven

mensen die hun vak verstaan. Die begrijpen
wat u en uw specialisten bedoelen.
Vakmensen die weten wat er komt kijken
om uw processen optimaal te laten verlopen.
Die denken in oplossingen. Daarom.
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A F D I C H T I N G E N

In veel producten speelt de kwaliteit
van de gebruikte afdichtingsmaterialen
een cruciale rol. Bij Profiltra vindt de
veeleisende professional de beste
oplossingen voor een optimale prestatie. Ons assortiment bestaat uit de
complete programma’s van internationale leveranciers.

Op het terrein van afdichtingen is
Profiltra méér dan een leverancier van

afdichtingen uit elastomeren

afdichtingen uit kunststoffen

Afdichtingen uit synthetisch rubber vor-

Voor die toepassingen waar rubberpro-

men nog altijd de grootste toe-pass-

ducten het moeten laten afweten, op

topmerken. We ontwikkelen complete

ingsgroep.

chemisch en op temperatuurgebied.

afdichtingssystemen in nauw overleg



O-ringen



met onze opdrachtgevers en fabri-kan-



afdichtingen voor

ten. Onze adviseurs adviseren u over de
beste economische en technisch optimale oplossing. Wat uw vraag ook is.



radiale, axiale, statische en
dynamische afdichtingen

hydrauliek/pneumatiek



ook voor cryogene toepassingen

afdichtingen voor EMI/RFI/EMP shiel-



bij hoge druk of vacuüm

ding



ook voor EMI/RFI/EMP shielding



klantspecifieke vormdelen



rubber- /metaaldelen



afdichtingen uit perfluor
elastomeren

specialiteiten
dienstverlening

Speciaal gewikkelde ronde en ovale

Voor totaaloplossingen.

veren van groot tot klein.



advies



houdfunctie



engineering

keerringen



EMI/RFI/EMP shielding



kennisoverdracht

Rotorafdichtingen worden toegepast



elektrisch geleidende contacten



applicaties

voor alle niet-lineaire bewegingen.



vering/schokabsorptie



oliekeerringen



hoge druk keerringen



sliptite keerringen



PTFE keerringen

