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NORO Gesellschaft für Rohrsysteme mbH

Poznaj więcej informacji o NORO GmbH. Więcej
informacji na temat naszego przedsiębiorstwa, najnowsze
wiadomości, cennik itd., są dostępne na naszej stronie
internetowej.

Jesteśmy średniej wielkości firmą, która zajmuje się
produkcją i światową sprzedażą modułowych rurociągów
i systemów dystrybucji do linii aspiracyjnych i materiałów
sypkich.
Nasza szeroka i wysokiej jakości oferta produktów
obejmuje standardową gamę rur, kształtek i systemów
dystrybucyjnych wykonanych ze stali (powlekane proszkowo
lub ocynkowane) i stali szlachetnej, a także przynależne do
nich elementy połączeniowe rur.

Adres przedstawiciela
SERAFIN P.U.H.
Mr. Jakub Sieńko
PL-32088 Przybysławice
ul. Widokowa 1

By móc dobrać najlepsze możliwe rozwiązanie i sprostać
Państwa wymaganiom chętnie pomożemy w doradztwie.
Nie zależy nam jedynie na Państwa satysfakcji. Chcemy
przede wszystkim przekonać Was do NORO GmbH!
Telefon +49 5446 20636-0
info@noro-rohre.de

Telefon +48 12 419 45 45
jakub.sienko@serafin-maszyny.com

www.serafin-maszyny.com

www.noro-rohre.de
Kruppstraße 1
49453 Rehden
Niemcy

SYSTEMY RUROWE
do aspiracji
i materiałów sypkich

KATALOG CATALOGUE

SPRAWDŹ PEŁNĄ OFERTĘ
PRODUKTÓW W KATALOGU.

Rury

Hamowniki

Akcesoria

Rury | Teleskopowe | Króćce Spawalnicze

Hamownik | Hamownik Przelotowy

Elementy Połączeń

Elementy Wylotowe

Zatyczka gumowa | Blokada zatyczki | Workownik | Paski workownicy |
Adapter rozdzielacza ręcznego | Opaski zaciskowe | Przyłącz węźa |
Wąź spiralny | Zaślepka | Krata | Okapnik deszczowy | Przepust
dachowy/stropowy | Osłona ścienna | Przepustnica powietrzna
pomocnicza | Pokrywa powietrzna pomocnicza

Opaski skręcane dwuczęściowe | Flansze | Uszczelki

Wyrzutnia Wylotowa | Daszki Przeciwdeszczowe | Deflektor

Kolana i segmenty

Przepustnice I Zasuwy

Segmenty | Kolana nastawne | Kolana

Przepustnica | Zawór odcinający | Zawór pakujący | Zawór zwrotny |
Zasuwa nożowa | Zasuwa aspiracyjna | Zasuwa regulacyjna |
Zasuwa szybrowa | Zasuwa podsilosowa | Zasuwa podredlerowa

Trójniki

Redukcja średnicowa | Króciec połączeniowy | Redukcja średnica, kwadrat

Elementy Inspekcyjne
Trójnik rewizyjny | Rura rewizyjna | Czyszczak Rurowy |
Rura rewizyjna z plexiglasu

Śruby uziemieniowe | Przewody uziemieniowe | Uchwyty uziemieniowe

Elementy Instalacyjne

Trójnik y | Trójnik y, symetryczny | Trójnik t

Redukcje

Elementy uziemiające

Rozdzielacze Dwudrożne
Rozdzielacz dwudroźny z kołnierzem wewnętrznym | Rozdzielacz
dwudroźny z uszczelnieniem klapy | Rozdzielacze dwudrożne modułowe

Rozdzielacze Wielodrogowe
Rozdzielacz obrotowy

Uchwyt rurowy sufitowy | Wsporniki uchwytów | Pręty gwintowane |
Śruby zawieszeniowe | Nakrętki | Klamry | Farby | Śrubokręt |
Taśma uszczelniająca | Narzędzie do flanszowania | Zestawy śrub

