Tvarování za tepla
pro kadé pouití

DUROtherm: Kompetentní ve tvarování plastu, silný v orientaci na zákazníka. Presvedcující inovací,
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know-how a zkuenostmi  jako dodavatel nebo poskytovatel slueb.

Inovace z plastu  vyrobeno naí formou.

Tvarování za tepla pro kadé pouití

Tepelne tvarované díly
pro kadou oblast pouití:

Pres 35 let zkueností a know-how

Tvarované díly pro:
 Automobily
 Stavba vozidel
 Sanita / Topení / Klimatizace
 Sport a volný cas
 Medicínská technika
 Stavby pro presentace
 Presentacní technika
 Strojírenství
 Nadzemní / Podzemní stavby /
Zahradní stavby

Více jak 35 let se DUROtherm specializuje na plastové díly vyrobené procesem tepelného zpracování.
At nejjednoduí tvarované díly v malých sériích nebo vysoce komplexní speciální reení ve velké
sérii  jedno spojuje vechny výrobky DUROtherm stejným zpusobem: jejich výjimecná kvalita pri
maximální presnosti.

Úplné spektrum slueb
Vratné obaly:
 Systémy skládacích prepravek
DUROPAC / LARAPAC
 Standardizované vratné obaly
 Individuální vratné obaly

Kompetence DUROtherm
prehledne:

Tvarování za tepla Single-Sheet

Tvarování za tepla Twin-Sheet

Tvarování za tepla vypenováním PU

Technologie RRIM

Spektrum slueb DUROtherm zahrnuje celý

zakázky mohou být realizovány v trvale vysoké

procesní retezec moderního tvarování za tepla:

kvalite behem krátké doby za realistické ceny.

At ji rada, vývoj a konstrukce, prototypování,

Na jednom z nejvetích zarízení pro tepelné

sériová výroba nebo logistika  vechny sluby

tvarování na zakázku v Evrope, mohou být

jsou k dispozici pod jednou strechou. Pritom

vyrábeny i extrémne velké díly a do velikosti

pro roli technologického predjezdce DUROther-

4200 x 2500 mm.

 Desetiletí trvající zkuenosti
v tvarování plastu
 Konstrukce, produkce a sluby
pod jednou strechou
 Enormní výrobní kapacity, velký,
moderní strojový park, jako i
trísmenná výroba
 Specifické postupy podle vyuití:
tepelné tvarování Single-Sheet,
Twin-Sheet a vypenování polyuretanem
 Realizovatelné tvarové velikosti
a 4200 x 2500 mm

mu jsou rozhodující fundované know-how, jako
i trvalé investice do vysoce moderního strojo-

Vysoce moderní dokoncování

vého parku.

 Presné opracování v peti osách

Dokoncování tvarovaných dílu se uskutecnuje

rízených frézovacích a laserových

Enormní výrobní kapacity,

jak na v 5 osách rízených CNC frézách, tak i

dokoncovacích centrech

obrovské velikosti tvaru

ve vysoce moderních laserovým dokoncovacích

 Nasazení moderní CAD/CAM tech-

centrech. Pro programování dokoncovacích
Na základe velkého strojového parku, jako i

center je vyuito nejmodernejí CAD/CAM tech-

nologie pro prímé programování

trísmenné výroby disponuje DUROtherm enor-

nologie, cím je dosahováno vysoké úspory

dokoncovacích center

mními výrobními kapacitami, take i velké

casu a nákladu, jako i optimální kvality.
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Sériové díly pro nejruznejí oblasti pouití a obory

Protipoární kryt pro nádr na pohonné hmoty

Postranní kryt fitnessového stroje

Drák zadního svetla obytného automobilu

Funkcní prvek ve
sprchovém panelu

Sklopné sedátko vypenené
polyuretanem (rez)

Tank v technice Twin-Sheet (rez)

Bocní zakrytí kabiny ridice ve stavebním vozidle

Vratné obaly pro bezpecnou prepravu a úsporu místa
Systémy skládacích prepravek

Individuální

Standardizované

DUROPAC / LARAPAC

vratné obaly

vratné obaly

Nové skládací prepravky pro Euro nebo H1

Individuální paletové systémy, obaly, mezi-

Standardizované obaly a tvarové vloky s in-

palety nebo s integrovanou paletou jsou

vrstvy a tvarové vloky jsou vytvoreny podle

dividuálními otvory, významne prispívají ke

cenove velmi výhodné pri porízení, enormne

speciálních zákaznických poadavku a

sniování nákladu na logistiku a umonují

stabilní, jako i lehké a umonují velmi efek-

umonují vysokou hospodárnost pri ma-

mnoho cyklu v logistickém retezci.

tivní sníení objemu pri jejich zpetné preprave.

ximální bezpecnosti pri preprave.
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DUROtherm 
podnik:

Nejvyím kritériem DUROthermu je
spokojenost zákazníku ve vech dílcích
oblastech spolupráce. Vysoká merítka
kvality, maximální flexibilita a spolehlivost, kombinovaná s partnerstvím a
cestností jsou faktory úspechu, které
ciní DUROtherm silným partnerem 
dnes, jako i v budoucnosti.

DUROtherm®
Kunststoffverarbeitung GmbH
Industriestraße 52
72221 Haiterbach (Nemecko)
Telefon: +49 7456 695-0
Telefax: +49 7456 695-50

DUROtherm®
Thermoforming Czechia s.r.o.
Nákladní 3237
415 01 Teplice
Telefon: +420 417 530575
Telefax: +420 417 531851
info@durotherm.cz
www.durotherm.cz
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