STYL PLZEŇ
výrobní družstvo
Závod TĚSNĚNÍ A KOMPLETACE
Výrobou těsnění se zabýváme již od roku 1959. Korkové těsnění
V současné době Vám nabízíme výrobu těchto Tloušťky od 2 do 4 mm různých tvarů a velikostí.
typů těsnění:
Těsnění pro motory osobních a nákladních
automobilů
Vyrábíme těsnění pro osobní a nákladní automobily.

Ploché výseky z pryže
Tloušťky od 1 do 5 mm (včetně pryže s textilní
vložkou), PVC 1 a 2 mm, mikroporézní pryže
a podobně podle vzoru a přání zákazníka.

Fíbrové kroužky
Plstěné kroužky a podložky
Nabízíme různé velikosti, druhy a tloušťky materiálu Různé rozměry dle ČSN 029310.8 od rozměru 4 x 8
do 38 x 44 mm.
od 1 do 20 mm. Typ materiálu dle přání zákazníka.
Bezazbestová těsnění
Od ﬁrem Reinz, Frenzelit, Temac a Klinger
o tloušťkách od 0,5 do 3mm.
Jedná se o plochý výsek kroužků různých rozměrů
pro přírubové spoje, šroubení, radiátorové spojky
a podobné těsnění. Dále můžeme vyrobit plochá
těsnění do velikosti 600 x 800 mm.
Těsnění z olejivzdorného papíru
Rotěs - tloušťky od 0,2 do 1 mm pro osobní a nákladní
vozy, dále provádíme ploché výseky různých tvarů dle
přání zákazníka do velikosti 600 x 800 mm.

Těsnění dle přání zákazníka
Na starší a zahraniční typy vozů dle doneseného
nebo zaslaného vzoru z materiálu MOTORIT nebo
KLINGER 1000.
Měděné a hliníkové kroužky
Vyrábíme různé měděné a hliníkové kroužky dle ČSN
029310.2-3.

V oboru kompletace Vám nabízíme tyto služby:
Knihařská výroba
Provádíme vázání sbírek zákonů, časopisů, novin,
diplomových prací, ruční řemeslnou vazbu knih a jejich
opravy a restaurování, zlatotisk a ražba štočky, řezání
na řezačkách, vrtání listů, štítků a visaček. Dále pak
rozmnožování různých tiskopisů, vnitropodnikových
předpisů, ceníků, technické dokumentace, výročních
zpráv a brožur s možností následné vazby (brožura,
termovazba, vazba do hřebenů, šití na drátošičkách,
klasická vazba).

nářadí, rybářské pruty a další výrobky), případně další
výrobky dle přání.

Výroba kancelářských potřeb a svařovaných PVC
obalů
Vyrábíme desky na spisy v mnoha provedeních
a velikostech, pořadače, šanony, vizitkáře, pouzdra na
doklady, desky na jídelní lístky, různé obaly (např. na

Kompletační a kooperační práce
Tyto práce provádíme v různých oborech činností.
Jedná se například o sadování drobných výrobků,
polepování výrobků a různé dokončovací práce dle
potřeb zákazníků.

Kontakt:
STYL PLZEŇ, výrobní družstvo
Závod TĚSNĚNÍ A KOMPLETACE
Radobyčická 24
CZ-305 49 Plzeň
Těsnění: Tel.: +420 377 361 114, 145
Fax: +420 377 361 134
E-mail: tesneni@nh.styl-plzen.cz

Kartonážní výroba
Zabýváme se výrobou krabic, skládaček, archivačních
krabic, potahované kartonáže, dárkových krabic
a pouzder (např. na poháry a sošky), ochranných mřížek
do krabic na láhve, ochranných rohů na obrazy a na
nábytek, různých proložek a přířezů z kartonů a lepenek
a dalších tvarových výseků.

Kompletace: Tel.: +420 377 361 137
Fax: +420 377 361 105
E-mail: kompletace@styl-plzen.cz
www.styl-plzen.cz

