YOUR GLOBAL
PARTNER FOR
HOT-RUNNERS
BASED IN
CHINA
ПЕРФЕКЦИОНИЗЪМ В ТОПЛОКАНАЛНИТЕ СИСТЕМИ,
ПРОИЗВЕДЕН ОТ ШВЕЦИЯ В КИТАЙ
Нашата сила е в топло-каналните решения и ние се изявяваме в
опростените решения, поддържащи максимална функционалност,
постигайки перфектна унификация.
Нашата дейност е организирана според международните бизнес
стандарти със стриктна система за контрол на качеството и
управлението като ключови елементи от нея. Имаме повече от 30
години опит в топло-каналните решения.
Ние доставяме стандартни продукти или специални
топло-канални решения, топли половини, всичко съобразено с
вашите специфични изисквания. Ако се налага, всяко решение е
симулирано в дълбочина от нашите глобални партньори. Нашата
мрежа притежава ноу-хау от най-високо ниво.

КЕРАМИЧНИИЗОЛАЦИИ, СЕ ТЕХНОЛОГИЯ
Топло-каналните системи на HEATLOCK са известни с техните
керамични изолации, които изолират всички контактни и
фиксиращи точки в матрицата. С нашата патентована СЕ технология
предлагаме лесно за използване решение с повишена устойчивост.

УСЛУГИ НА НАЙВИСОКО НИВО
Heatlock е компания, която се отнася с пристрастие към своите
клиенти. Ние сме вашият надежден партньор за доставка на
топло-канални решения.

ГЛОБАЛНИ ПАРТНЬОРИ
Heatlock гарантира
висококачествени услуги
посредством глобалната си
партньорска мрежа,
независимо къде е
произведена или се
произвежда вашата матрица.
Дали в Китай, Германия,
Португалия или
Великобритания – нашият
глобален колцентър навсякъде
ще се погрижи за вас

ГЛОБАЛНА ПОДДРЪЖКА,
ПОМОЩ НАВСЯКЪДЕ

HEATLOCK Co., Ltd.
HongKong Office :
Room 12-F, 9/FL,
Witty Commercial Building,
1A-1L Tung Choi Street, Mong
Kok, KLN, Hong Kong
T : +852 8120 5469
China Office :
Ramada Plaza, Room 1108,
Building 1, Beijiao Town,
Shunde District, Foshan City,
Guangdong, PRC 528311

YOUR
GLOBAL
HOT-RUNNER
SOLUTION

T : +86 757 2991 5868
Order & Info
E : frontdesk@heatlock.com
ЗА ПЪЛЕН СПИСЪК ОТ
ДИСТРИБУТОРИ В ЦЕЛИЯ СВЯТ
МОЛЯ ВИЖТЕ В НАШИЯ ИНТЕРНЕТ
САЙТ
www.heatlock.com

YOUR LOCAL
HEATLOCK® PARTNER
КОММСЕТ ООД
СОФИЯ 1797,
БУЛ. АНДРЕЙ ЛЯПЧЕВ 4
T : +0888 436349
E : COMMSET_BG@ABV.BG

Помощ навсякъде
Гаранция, валидна в целия
свят
Задължение
за
обслужване
през целия
срок на
годност на
матрицата

BG

A1

A3

СЕРИИ

Нашите работни серии, създадени за дългосрочна употреба. Достъпни и
многофункционални решения от топла до студена леякова система или
директно леене с топла дюза, включително дюзи с клапани.

A3

ВСИЧКО В ЕДНО

ПЕРФЕКТНО ОКАБЕЛЯВАНЕ

Монтажна и предварително окабелена топло-канална система с канал за
кабел, която лесно пасва на матрицата ви.

Проектирани за лесна употреба с максимален резултат. Наличие на
множество варианти за всички видове матрици, включително за леене
наинженернинапълнени пластмаси.

A2

МОДУЛИ

Когато качеството и изпълнението имат значение. Система с плаващ
разпределител с множество модулни варианти за всички видове
матрици.

CEFIX КЕРАМИКА
Технология със-затваряне през керамични елементи, CЕ-фиксиране, нашата
добре доказана технология на керамична изолация.

A3

ПЕРФЕКТНА FAST HALF

Нашите бързи и прости топло-канални решения, монтирани и
окабелени към Fast Half плочата. Лесни за монтаж и демонтаж
при нужда от ремонт на матрицата.

ПЕРФЕКТНА ТОПЛА ПОЛОВИНА
Напълно завършена и изпробвана топла половина, създадена за
дълготрайна употреба. Лесна за монтаж и поддръжка, за всички видове
стандарти на матрици. Безкомпромисен стандарт на дизайна.

