OPTIMALISEER UW
BEDRIJFSVEILIGHEID MET
DE INDUSTRIËLE SLANGEN
VAN KLINGER
KENNIS EN KUNDE
De hoogwaardige slangen van KLINGER worden voor de meest
uiteenlopende toepassingen ingezet. En met succes.
De jarenlange intense samenwerking met onze klanten uit verschillende
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100% betrouwbaar

industrietakken heeft geleid tot uitstekende kennis van de diverse

Europees fabricaat

markten en hun karakteristieke noden. Kennis die wĳ graag met u

Snelle levering

delen en inzetten bĳ de keuze naar een juiste oplossing voor uw

Spare parts vanuit

specifieke toepassing.

voorraad leverbaar

“Het voordeel
van eigen
assemblage is dat
je zeker weet dat
het goed is.”

ASSEMBLAGE VAN
COMPLETE SLANGEN
Met onze expertise gecombineerd met een arsenaal aan geavanceerde
machines, zĳn wĳ in staat slangen en koppelingen met optimale functionaliteit
te assembleren. Volgens de door u gewenste specificaties, in alle diameters
en lengtes. Bovendien wordt iedere assemblage zorgvuldig getest en
gecertificeerd volgens de Europese richtlĳn 97/23/EG (PED).
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www.klinger.nl

Risico tot blootstelling aan chemische vloeistoffen
Hogere kosten door lekkage
Kans op toebrengen van schade aan het milieu
Uitvallen van uw productieproces

010 - 455 75 55

DIVERSE SOORTEN SLANGEN
KLINGER beschikt over een uitgebreid en compleet programma slangen
Alle slangen zĳn van hoogwaardige kwaliteit en kunnen zeer snel worden geleverd inclusief diverse Europese certificaten.

RUBBER
SLANGEN

EIGENSCHAPPEN
PTFE SLANGEN

Waaronder diverse varianten
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stoom-, water-, lucht-,
stikstof-, chemie- en
voedingsmiddelenslangen van
gerenommeerde fabrikanten.

Chemische bestendigheid
Niet brandbaar
Lage wrĳvingscoëfficiënt
Niet hechtend
Voedingsmiddelenkwaliteit
conform EG1935/2004

KUNSTSTOF
SLANGEN
Een breed assortiment kunststof slangen voor vele toepassingen
in o.a. de zware-, chemische- en voedingsmiddelenindustrie.
Deze slangen worden geleverd in vele uitvoeringen zoals: met PVC
of stalen spiraal, UV-bescherming, conform EG1935/2004, etc.
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METALEN
SLANGEN

PTFE
SLANGEN

Voor zware en industriële

Veelzĳdige en hoogwaardige

toepassing. Metalen

gladde of gegolfde slang

slangasssemblages worden gelast

voorzien van bĳvoorbeeld een

door gecertificeerde lassers.

RVS of kunststof vlecht.

www.klinger.nl

010 - 455 75 55

