MONT-INOX SP. Z O.O.
MON T INOX
MONT-INOX Sp. z o.o.
oferuje:
Izolacje termiczne ciep³o
i zimnochronne, akustyczne
Monta¿ i spawanie instalacji
procesowych oraz konstrukcji
ze stali kwasoodpornych
Monta¿ instalacji sanitarnych
Monta¿ kot³ów parowych
Instalacje ciep³ownicze
Monta¿ konstrukcji
stalowych
Automatyka przemys³owa
Instalacje ch³odnicze do
przemys³u spo¿ywczego
Przystosowanie pasteryzacji
do wymogów HACCP
Remonty bie¿¹ce i kapitalne
Wykonywanie zbiorników
aseptycznych
Obróbka skrawaniem

Mamy przyjemnoœæ przedstawiæ M³yn Korundowy do gorczycy
typ WD-01 maj¹cy zastosowanie przy rozcieraniu, homogenizacji
w produkcji musztard, ketchupów, chrzanów o nastêpuj¹cych
parametrach:

Materia³ 316 L (opcjonalnie 316 Ti)
Wymiary 1400 x 500 x 600
Wydajnoœæ (przemia³ gorczycy) 200-600 l/h
Wejœcie produktu DN 80
Œrednica kamieni korundowych 240/250
Regulacja rêczna mia³koœci produktu
Ch³odzenie - obieg wody
Smarowanie - wymuszony obieg oleju
Prêdkoœæ obrotowa (rotora) n=2950 obr./min
Moc zainstalowana P=15kW
Zasilanie 3x400 V, 50 Hz
Ciê¿ar 350 kg
Dziêki doskona³ej jakoœci produktów oraz fachowej obs³udze
MONT-INOX Sp. z o.o. jest rzetelnym partnerem w biznesie.
Solidne podstawy finansowe, to gwarancja naszej wiarygodnoœci,
sta³ego wzbogacania oferty handlowej oraz podnoszenia poziomu
œwiadczonych us³ug.

Misja MONT-INOX Sp. z o.o. brzmi:
"Tworzymy doskona³e konstrukcje oraz urz¹dzenia, aby inni mogli pracowaæ
szybciej, lepiej i wydajniej".
Zadowolenie Klienta stanowi podstawê naszej dzia³alnoœci
Wiêcej informacji o naszej firmie znajdziecie Pañstwo na naszych
stronach internetowych pod adresem: www.montinox.com.pl
Liczymy na pomyœln¹ wspó³pracê!
38-500 Sanok, ul. Podgórze 8, tel./fax:(13) 46 41 774, tel. (13) 46 45 175 /6
e-mail: info@montinox.com.pl
www.montinox.com.pl

MONT-INOX SP. Z O.O.

MON T INOX
MONT-INOX Sp. z o.o.
oferuje:
Wykonywanie urz¹dzeñ dla
przemys³u mleczarskiego
Instalacje procesowe dla
przemys³u spo¿ywczego
Budowê zbiorników
ciœnieniowych i bezciœnieniowych
Monta¿ i budowê konstrukcji
ze stali kwasoodpornych
i nierdzewnych
Instalacje ch³odnicze dla
przemys³u spo¿ywczego
Instalacje sanitarne
Instalacje wentylacyjne
Instalacje ciep³ownicze
Monta¿ kot³ów parowych
Monta¿ i budowa konstrukcji
ze stali wêglowych
Automatykê przemys³ow¹
Przystosowanie linii pasteryzacji
do wymogów HACCP
Remonty bie¿¹ce i kapitalne
Termoizolacje, izolacje akustyczne
zbiorników i instalacji
technologicznych
Obróbka skrawaniem

38-500 Sanok, ul. Podgórze 8
tel./fax:(13) 46 41 774, tel. (13) 46 45 175 /6
e-mail: info@montinox.com.pl www.montinox.com.pl

Nowoœæ w ofercie MONT-INOX Sp. z o.o.
OCIEKOWY FILTR SERWATKI TYP BP-01:
Wykonanie higieniczne - stal kwasoodporna
AISI 304
Wydajnoœæ: od 1000 do 20 000 l/h.
Wytr¹canie ziarna bia³ka - 90% skutecznoœæ.
Opcja zastosowania wewnêtrznego systemu
mycia CIP.
Ma³ogabarytowa konstrukcja samonoœna.
Dok³adnoœæ filtrowania: 2 m.
Niskie koszty eksploatacji.
Automatyczna regulacja nap³ywu - czujniki
poziomu.
Dostawa i monta¿ - GRATIS.
MONT-INOX Sp. z o.o. zosta³a za³o¿ona w 198 roku jako spó³ka
cywilna. W styczniu 2003 roku zmieniliœmy formê prawn¹ na spó³kê
z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹. Jesteœmy samodzielna firm¹ us³ugowohandlow¹. Od pocz¹tku swego istnienia, dzia³alnoœæ naszej firmy
skoncentrowana by³a na monta¿u instalacji procesowych ze stali nierdzew nych. Od dwóch lat firma MONT-INOX Sp. z o.o. w odpowiedzi
na zapotrzebowanie Klientów i kompleksowoœæ oferty poszerzy³a zakres
swojej dzia³alnoœci o budowê zbiorników ze stali nierdzewnych dla bran¿y
spo¿ywczej i przemys³owej.
Dziêki doskona³ej jakoœci produktów oraz fachowej obs³udze
MONT-INOX Sp. z o.o. jest rzetelnym partnerem w biznesie.
Solidne podstawy finansowe to gwarancja naszej wiarygodnoœci, sta³ego
wzbogacania oferty handlowej oraz podnoszenia poziomu œwiadczonych
us³ug.

Misja MONT-INOX Sp. z o.o. brzmi:
"Tworzymy doskona³e konstrukcje oraz urz¹dzenia, aby inni mogli pracowaæ
szybciej, lepiej i wydajniej"

MONT-INOX SP. Z O.O.

MON T INOX
MONT-INOX Sp. z o.o.
oferuje:
Budowê zbiorników
ciœnieniowych i bezciœnieniowych
Monta¿ i budowê konstrukcji
ze stali kwasoodpornych
i nierdzewnych
Instalacje procesowe dla
przemys³u spo¿ywczego
Instalacje ch³odnicze dla
przemys³u spo¿ywczego

Oferujemy budowê zbiorników magazynowych, procesowych, dozorowych,
z wymian¹ ciep³a, mieszalników, reaktorów. Zbiorniki mog¹ posiadaæ
izolacjê termiczn¹ ciep³o-lub zimnochronn¹ i ró¿ne sposoby posadowienia
Konstrukcje, wykoñczenie powierzchni, wyposa¿enie w armaturê ze stali
nierdzewnej oraz systemy pomiarowe-steruj¹ce zachodz¹cymi w zbiornikach
procesami, dopasowujemy pod indywidualne zapotrzebowanie Klienta
i stosowanej technologii procesu.

Instalacje sanitarne
Instalacje wentylacyjne
Instalacje ciep³ownicze
Monta¿ kot³ów parowych
Monta¿ i budowa konstrukcji
ze stali wêglowych

Ka¿dy nasz zbiornik mo¿emy równie¿ pod³¹czyæ do istniej¹cej instalacji lub
j¹ zaprojektowaæ i wykonaæ.

Automatykê przemys³ow¹

Spawanie zbiorników wykonujemy metod¹ TIG.

Przystosowanie linii pasteryzacji
do wymogów HACCP
Remonty bie¿¹ce i kapitalne
Termoizolacje, izolacje akustyczne
zbiorników i instalacji
technologicznych
Obróbka skrawaniem

MONT-INOX Sp. z o.o. zosta³a za³o¿ona
w1998 roku jako spó³ka cywilna. W styczniu 2003 roku
zmieniliœmy formê prawn¹ na spó³kê z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹. Jesteœmy samodzieln¹ firm¹ produkcyjno- handlowo-us³ugow¹.
Pocz¹tkowo, dzia³alnoœæ naszej firmy skoncentrowana by³a na monta¿u
instalacji procesowych ze stali nierdzewnych. Od dwóch lat firma
MONT-INOX Sp. z o.o., w odpowiedzi na zapotrzebowanie naszych
Klientów i kompleksowoœæ oferty poszerzy³a zakres swojej dzia³alnoœci
o budowê zbiorników ze stali nierdzewnych dla bran¿y spo¿ywczej
i przemys³owej.

Dziêki doskona³ej jakoœci produktów oraz fachowej obs³udze MONT-INOX
Sp. z o.o. jest rzetelnym partnerem w biznesie.
Solidne podstawy finansowe, to gwarancja naszej wiarygodnoœci, sta³oœci,
mo¿liwoœci wzbogacania oferty handlowej oraz ci¹g³ego podnoszenia
poziomu œwiadczonych us³ug.

Misja MONT-INOX Sp. z o.o. brzmi:
"Tworzymy doskona³e konstrukcje oraz urz¹dzenia, aby inni mogli pracowaæ
szybciej, lepiej i wydajniej"
Zadowolenie Klienta
stanowi podstawê naszej dzia³alnoœci
Wiêcej informacji o naszej firmie znajdziecie Pañstwo na naszych
stronach internetowych pod adresem: www.montinox.com.pl
Liczymy na pomyœln¹ wspó³pracê!
38-500 Sanok, ul. Podgórze 8, tel./fax:(13) 46 41 774, tel. (13) 46 45 175 /6
e-mail: info@montinox.com.pl
www.montinox.com.pl

MON T INOX
MONT-INOX Sp. z o.o.
oferuje:
Budowê zbiorników
ciœnieniowych i bezciœnieniowych
Monta¿ i budowê konstrukcji
ze stali kwasoodpornych
i nierdzewnych
Instalacje procesowe dla
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MONT-INOX Sp. z o.o. zosta³a za³o¿ona w 1998 roku
jako spó³ka cywilna. W styczniu 2003 roku zmieniliœmy
formê prawn¹ na spó³kê z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹.
Jesteœmy samodzieln¹ firm¹ handlowo-us³ugow¹. Od pocz¹tku
swojego istnienia, dzia³alnoœæ naszej firmy skoncentrowana by³a
na monta¿u stali nierdzewnych.
W odpowiedzi na zapotrzebowanie naszych Klientów poszerzyliœmy zakres dzia³alnoœci o wykonywanie ró¿nych technik
izolacyjnych:

Izolacje termiczne ciep³ochronne z p³aszczem
aluminiowym lub nierdzewnym.
Izolacje termiczne zimnochronne z p³aszczem
aluminiowym lub nierdzewnym.
Izolacje akustyczne.
Materia³y izolacyjne.
Wykonawstwo budowlane.
Doradztwo oraz projektowanie.
Mo¿liwoœæ szybkiej realizacji zamówieñ specjalnych.
Dziêki doskona³ej jakoœci produktów oraz fachowej obs³udze
MONT-INOX Sp. z o.o. jest rzetelnym partnerem w biznesie.
Solidne podstawy finansowe, to gwarancja naszej wiarygodnoœci,
sta³ego wzbogacania oferty handlowej oraz podnoszenia poziomu
œwiadczonych us³ug.

Wiêcej informacji o naszej firmie znajdziecie Pañstwo na naszych
stronach internetowych pod adresem: www.montinox.com.pl

