
tme.eu

Kradex – największy polski producent
obudów stosowanych w elektronice 
– ze względu na rozwój technologiczny 
wprowadza podział na dwie linie 
produktowe:

ľ ekonomiczną
    obejmującą najstarsze i powszechnie 
    znane obudowy produkowane 
    tylko z polistyrenu,
 
ľ  profesjonalną
    obejmującą obudowy z indeksem
    Z43 wzwyż, w tym obudowy 
    hermetyczne IP65/67, na szynę DIN 
    i uniwersalne, dla których standardowym
    tworzywem będzie ABS.

Zalety tworzywa ABS:
 lekkie,ľ 
n ie przyswaja wilgoci z powietrza,ľ 
p osiada dobre właściwościľ 

    termoizolacyjne,
o dporne na działanie tłuszczu, ľ 

    olejów, soli,
o dporne na zmiany temperatur,ľ 
o dporne na pęknięcia naprężeniowe,ľ 
charakteryzuje się dobrą sztywnościąľ 

     i udarnością.

Wersje wykonywane dotychczas 
z materiału PS w ramach

linii profesjonalnej
będą dostępne w ofercie TME

do wyczerpania zapasów.

tme.eu/kradex

Sprawdź pełną ofertę obudów
Kradex w standardzie ABS



Nowe obudowy hermetyczne
z wylewaną uszczelką
do 15% taniej*!
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Łódź, Polska, 42 645 55 55, dso@tme.pl

Łódź, Poland, +48 42 645 54 44, export@tme.eu

Budapest, Hungary, +36 1 220 67 56, tme@tme.hu

Žilina, Slovakia, +421 41 500 20 47, tme@tme.sk

Ostrava, Czech Republic, +420 59 663 31 05, tme@tme.cz

Timişoara, Romania, +40 35 646 74 01, tme@tme.ro

Leipzig, Germany, +49 341 212 03 40, tme@tme-germany.de

Coslada, Madrid, Spain, +34 91 123 47 71, iberica@tme.eu

Grassobbio, Bergamo, Italy, +39 035 03 93 111, tme@tme-italia.it

Eindhoven, Netherlands, +31 40 737 04 57, tme@tme-benelux.nl

Coleshill, Birmingham, United Kingdom, +44 167 579 00 26, office@tme-uk.eu
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linkedin.com/company/1350565

Wylewana uszczelka zapewnia:
klasę szczelności IP67,ľ 
wieloletnią trwałość,ľ 
szybszy i dokładniejszy montaż,ľ 

    bez konieczności dokładania i docinania 
    tradycyjnej uszczelki,

bardzo dobre właściwości izolacyjne,ľ 
większą odporność na działanie czynnikówľ 

    atmosferycznych,
wyciszenie wibracji,ľ 
uszczelka nie ulega odkształceniom, ľ 

    zachowuje plastyczność i ciągłość
    uszczelnienia.

tme.eu/kradex

* Promocja trwa w dniach 18.09 – 01.10.2017 lub do wyczerpania zapasów. 
Rabat nie łączy się z innymi rabatami oraz nie dotyczy kosztów transportu.


