Szilikon termékek gyártása az ipar, egészségügy,
élelmiszeripar, gyógyszeripar és otthoni felhasználásra
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SZILIKON TERMÉK GYÁRTÁS

FEJLESZTÉS ÉS ÉRTÉKESÍTÉS

SZILIKON CSŐ
PRÉSELT SZILIKON FORMADARABOK
SZILIKON PROFIL
SZILIKON ZSINÓROK
SZILIKON SZALAG
HABOSÍTÓTT SZILIKON
ÖNTHETŐ SZILIKON
SZILIKON RAGASZTÓ
SZILIKON OLAJ
SZILIKON ZSÍR
SZILIKON EMULZIÓ
SZILIKON BÁZISÚ TISZTÍTÓ
SZILIKON IMPREGNÁLÓ
SZILIKON KAUCSUK KEVERÉKEK PRÉS TECHNOLÓGIÁKHOZ
SZILOPLASZT SZILIKON TÖMÍTŐK
Bondex szilikon szaküzlet
Bondex szilikon üzem

Bondex szilikon szaküzlet
Szilikon szaküzletünk
Bondex Kft. szilikon szaküzlet kis és nagykereskedelem
Cím: 1078 Budapest, Murányi utca 48.
Nyitvatartás magán és ipari vásárlóknak: Hétfőtől-Péntekig 7:30 órától – 16 óráig Sz-V: zárva
Tel./Fax: 06 1 221-9212, 06 1 220-9177, 06 1 273-0504
Mobil: 06 20 433-0413, – 06 20 922-6073
E-mail: szilikontechnika@t-online.hu

Bondex szilikon üzem
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Bondex szilikon üzem
Cím: 2074 Perbál Újmajor
Előzetes egyeztetéssel árukiadás lehetséges!
Telefax: 06-26-370-574
Mobil: 06 20/433 0413- 06 20/922 6073
E-mail: szilikontechnika@t-online.hu

26 éves tapasztalat
Több mint negyed évszázados gyártási tapasztalatok alapján, a nálunk dolgozó kollégák szaktanácsokkal és
ötletekkel látják el

Igazolt minőség
Kifejezett figyelmet fordítunk arra hogy ügyfeleinket ISO rendszerrel igazolt gyártással, magas minőségű és
kedvező árfekvésű szilikon termékkel lássuk el.

Törzsvásárlói kedvezmény
Folyamatos akciókkal várjuk kedves vevőinket szilikon webshopunkban és a Budapest, Murányi utcai szilikon
szaküzletünkben.

Egyedi igények kiszolgálása
Egyedi igények rövid határidővel történő legyártása, szerszám kivitelezéssel. Igény esetén a megrendelések
gyors kiszolgálása érdekében MPL-el történő házhoz szállítás.

Üdvözöljük szilikon weboldalunkon
Bondex Kft 1991 óta gyárt extruder és prés technológiával szilikon termékeket orvosi,
élelmiszeripari, gyógyszeripari, általános ipari, és otthoni felhasználóknak.
Fő termékcsoportjainkhoz tartoznak a szilikon csövek, szilikon profilok, szilikon zsinórok, szilikon szalagok,
préselt szilikon formadarabok és préseléssel előállított szilikon lemezek.
Az extrudált és préselt szilikon termékeken kívül önthető szilikongumikkal, szilikon olajokkal, szilikon zsírokkal,
szilikon emulzióval, szilikon impregnálókkal és szilikon tömítő és ragasztó anyagokkal is várjuk kedves
ügyfeleinket.
Mindíg törekedtünk a minőségre, ezért gyártó üzemünkben és szilikon szaküzletünkben ISO 9001 és ISO
14001 minőségirányítási rendszert vezettünk be. Gépparkunkat folyamatosan fejlesztjük és bővítjük. Kizárólag
nagy múlttal és tradícióval rendelkező cégektől vásárolunk alapanyagokat, amely biztosíték arra, hogy vevőink a
legjobb minőségű árut kaphassák meg a lehető legrövidebb idő alatt.
A vásárlók igényeihez mérten választjuk ki a megfelelő anyagminőséget a felhasználási körülményekhez mérten
pl.: – hőállóság és hidegállóság, – rugalmasság, – keménység, – felhasználási közeg, – anyagtisztaság, – szín,
stb.. Mi nem az alapanyag beszállítókhoz, hanem a vásárlók igényekhez igazodunk és próbálunk megfelelni a
vevői követelményeknek és elvárásoknak.
Segítséget nyújtunk a szerszám tervezéstől a késztermék legyártásáig akár hozott minta vagy műszaki rajz
alapján. Ha gyártással vagy felhasználással kapcsolatos szaktanácsot szeretnének kérni, abban is szívesen
állunk rendelkezésükre.
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Elmondhatjuk, hogy 26 év alatt számtalan akadályt leküzdöttünk, de ezeket a sikereket kizárólag az Önök
segítségével együtt tudtuk megoldani !
Köszönjük megtisztelő bizalmukat, várjuk az új kihívásokat

„ Együtt a jövő kihívásaival szemben ”
ELŐNYÖK
Bondex Kft. kifejezett figyelmet fordít arra hogy vevőit ISO rendszerrel igazolt
gyártással, magas minőségű és kedvező árfekvésű szilikon termékkel lássa el.
26 éves gyártási tapasztalatok alapján, a nálunk dolgozó kollégáink
szaktanácsadással és ötletekkel látják el Önt
Gyors és szakszerű kiszolgálás - óriási raktárkészletből
Szilikon szaküzlet, szilikon boltunk nyitvatartása H -- P : 7,30 - 16,00 h., ahol
személyesen megvásárolhatja szilikon termékeinket.
Bankkártyával történő fizetés biztosított
Egyedi igények rövid határidővel történő legyártása, szerszámtervezéssel
Vevőközpontú, a hét minden munkanapján elérhető telefonos és e-mail-es
ügyfélszolgálat
Megrendeléseiket e-mail-ben, faxon, telefonon és levélben is fogadjuk
Folyamatosan bővülő termékkínálat
Törzsvásárlóinknak kedvezményeket biztosítunk
Rendszeres akciók
Készpénzes vásárlóink gyors kiszolgálása érdekében a személyes árukiadás,
Perbáli üzemünkből /előzetesen egyeztetett időpontban / és budapesti szilikon
mintaboltunkból egyaránt lehetséges.
Igény esetén, a megrendelések gyors kiszolgálása érdekében MPL-el történő
házhoz szállítás.
Vásárlásaival tisztán magyar tulajdonú céget támogat.

Egyedi pálinkafőző szilikon tömítés gyártás
Hőálló szilikongumi tömítések pálinkafőzőhöz Hőálló pálinkafőző szilikon tömítés
gyártása egyedi méretek alapján. Az általunk gyártott hőálló szilikongumi
pálinkafőző tömítések megfelelnek az élelmiszeripari előírásoknak. A szilikon anyag
TOVÁBB

Szilikon profil tervezés és gyártás
Hőálló szilikongumi profilok gyártása és tervezése Vállalunk hozott mintadarab vagy
műszaki rajz alapján szilikon profilok gyártását rövid határidővel a gyártáshoz
szükséges szerszám tervezéssel együtt Sok partnerünk
TOVÁBB

Elektronikai beágyazó szilikon – kétkomponensű kiöntő
szilikongumi
Rubosil SR-FT elektronikai alkatrész beágyazó szilikon, kiöntő szigetelő
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szilikongumi Szobahőmérsékleten térhálósodó, víztiszta folyékony önthető szilikon elektronikai beágyazó és
kiöntő feladatokra. Rubosil SR-FT kétkomponensű RTV-2 szilikongumi massza,
TOVÁBB

Hőálló kemenceajtó tömítés gyártás
Hőálló kemence ajtó tömítő szilikon profilok gyártása általános és egyedi
méretekben. Hőálló kemence ajtótömítő szilikon profilok gyártása általános és
egyedi méretekben. Vállalunk műszaki rajz vagy hozott
TOVÁBB

Szilikon termék gyártás és értékesítés
Szilikon termékek gyártása prés és extruder technológiával Bondex Kft 1991 óta
gyárt az ipar, a gyógyszeripar az egészségügy és otthoni felhasználóknak szilikon
termékeket. Szilikonfeldolgozó üzemünk Perbál
TOVÁBB

Szilikon termékek külső megjelenése
Szilikon termékek külső megjelenése Általános szilikon késztermékeink tranzparens
áttetsző kivitelűek.Alapanyagoktól függően csekély eltérés mutatkozhat. Egyes
speciális anyagok esetében akár opak, nyers fedett színt is adhat, vagy
TOVÁBB

Bondex Kft. szilikon szaküzlet és bolt
Cím: 1078 Budapest, Murányi utca 48.
Nyitvatartás lakossági és ipari vásárlóknak:
Hétfőtől-Péntekig 7:30 órától – 16 óráig Sz-V: zárva
Tel./Fax: 06 1 221-9212, 06 1 220-9177, 06 1 273-0504
Mobil: 06 20 433 0413, – 06 20 9226073
E-mail: szilikontechnika@t-online.hu
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