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Přes 20 let zkušeností v oblasti plastů

NOVÉ SLUŽBY V OBLASTI PLASTŮ
Díky instalaci nového svařovacího
automatu WORK SP 4000 CNC pro sváření
desek „na tupo“ můžeme nabídnout našim
zákazníkům vylepšené možnosti svařování.

SVAŘOVÁNÍ PLASTŮ

rozšířené portfolio služeb FTP Plastics
| svařování homogenních desek z termoplastů až do síly 40 mm
| svařování sendvičových desek až do síly 80 mm
| kompletace bazénového dna až do šířky 4 200 mm
| navařování desek a plášťů
| výroba skruží
| ohýbání plastů

DALŠÍ INFORMACE
E-mail: vyroba@ftpplastics.cz | Tel.: +420 606 793 760

Rozšiřujeme naše služby
NOVÉ MOŽNOSTI SVAŘOVÁNÍ „NA TUPO“
Díky instalaci nového svařovacího automatu WORK SP 4000 CNC
dokážeme svařovat homogenní desky z termoplastů o síle 4 - 40 mm
a maximální délce 4 200 mm dle normy DVS 2207.
Jsme schopni také svařovat stěnové prvky a sendvičové desky do síly
materiálu 80 mm.
KOMPLETACE BAZÉNOVÉHO DNA
Dle požadavků zákazníka vyrobíme jakékoliv bazénové dno odpovídající
rozměrům svařovací lavice. Maximální šířka bazénového dna je 4 200 mm,
maximální délka až 10 000 mm. Bazénová dna vyrábíme z desek výrobce
Röchling řady Polystone P, Polystone P PG a Polystone P PGX.
Tyto materiály zaručují špičkovou kvalitu, stálobarevnost a odolnost vůči
povětrnostním podmínkám. Skladem běžně bazénové desky v silách
5 mm, 6 mm, 8 mm a 10 mm.
Hotové dno je po vychladnutí svarů stočeno do podoby návinu,
spáskováno na paletu a připraveno k expedici.

.

NAVAŘOVÁNÍ DESEK, PLÁŠŤŮ A VÝROBA SKRUŽÍ
Z desek standardních rozměrů svařujeme formáty dle potřeby klienta.
Vyrábíme pláště nádrží na dešťovou vodu, jímek, septiků, ČOV a také
hotové skruže pro tyto produkty.
Polotovary z naší výroby je samozřejmě možné doplnit o standardní
skladový sortiment - polypropylenové či polyetylenové desky a ostatní
materiály.

OHÝBÁNÍ PLASTŮ
Pro ohyb desek využíváme stroj PWO 2000. Ohýbačka je určena
k ohýbání plastových desek např.: PE, PP, PVC, PMMA nebo ABS.
Maximální pracovní šířka až 2000 mm, síla materiálu 2 – 15 mm.
Ohýbačka je vyrobena pro běžné i náročnější požadavky, jako
například výroba bazénových schodů, mantinelů, ale také
odsávacích potrubí pro technologická zařízení.

Rádi Vám připravíme nezávaznou kalkulaci a nabídku.
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