TECHNICZNE WYROBY WŁÓKIENNICZE

OD POMYSŁU AŻ PO PRODUKT

... made in Ger many

SUKCES
DZIĘKI PRODUKTOM NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI
Kompetencja, elastyczność i innowacyjność: te zasady stosuje z całą konseDzięki temu od ponad 80 lat nasze
średniej wielkości przedsiębiorstwo z
powodzeniem utrzymuje się na rynku
produkując tkaniny techniczne i oferując swoim klientom doskonałą jakość
produktów oraz krótkie okresy
produkcji.
Nasz nowoczesny dział produkcji
umożliwia produkowanie szerokiej
gamy produktów o wysokiej jakości.
Kluczowe kompetencje, jakie posiadamy, to produkcja siatek z włókna szklanego oraz akcesoriów zbrojeniowych
do zastosowań w przemyśle budowlanym. Naszą paletę produktów dopełnia sprzedaż tkanin technicznych do
zastosowań w różnych obszarach
przemysłu (np. z tworzyw sztucznych
wzmacnianych włóknem szklanym)
oraz w ochronie przed wysoką temperaturą i ochronie przeciwpożarowej.
Nasze produkty dostarczamy dla wielu
gałęzi przemysłu jak chociażby
okrętownictwo i przemysł motoryzacyjny, budownictwo, odlewnictwo
oraz budowa maszyn i urządzeń
technicznych.

Na następnych stronach znajdą
Państwo przegląd naszego standardowego asortymentu. Jeśli w katalogu
nie ma poszukiwanego przez Państwa
produktu, wówczas prosimy o kontakt.
Niniejszy katalog nie zawiera informacji o cenach, gdyż na wysokość ceny
ma wpływ wiele czynników. Prosimy o
kontakt, a wówczas chętnie przygotujemy dla Państwa indywidualną ofertę
cenową. Dziękujemy naszym stałym
klientom za dobrą i owocną współpracę w ostatnich latach. Cieszymy się
również z tego, że wkrótce być może i
Państwo dołączą do grona naszych
klientów.
Zespół Asglatex
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PRZEGLĄD
PRODUKTÓW
Naszym głównym produktem pochodzącym z własnej produkcji są siatki zbrojące.
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu,
zastosowaniu wysokiej jakości materiałów, dobrze wykształconym pracownikom
oraz sprawdzonym procesom technologicznym możemy zapewnić naszym klientom wysoką jakość "Made in Germany".
Produkowane w naszym zakładzie tkaniny
wyróżniają się m.in. wysoką wytrzymałością na rozciąganie oraz odpornością na
działanie alkaliów, dzięki czemu sprostają
wielorakim wymaganiom przy ich zastosowaniu w systemach elewacyjnych.
Oczywiście tkaniny są dostępne w
różnych kolorach, a w razie potrzeby
mogą mieć także dowolny nadruk wyróżniający danego klienta.

Siatki

Obok szeregu różnych typów tkanin
prowadzimy również duży wybór akcesoriów, narożników, listew podtynkowych,
ment jest stale rozwijany, aby móc nadążyć za aktualnymi trendami w budownictwie oraz optymalnie spełniać wymagania
naszych klientów.
Obok produktów dla budownictwa Asglatex Ohorn GmbH sprzedaje również
wybrane techniczne wyroby włókiennicze
służące do ochrony spawaczy i ochrony
przed wysoką temperaturą a także
wzmocnienia w zakresie impregnacji
poliestrowej / tworzyw sztucznych
wzmacnianych włóknem szklanym.

Akcesoria

Tkaniny techniczne

SIATKI
SIATKA DO SYSTEMÓW DOCIEPLEŃ
Siatka Asglatex do systemów dociepleń wykonana z włókna szklanego
typu E-Glas zapewnia stabilne
zbrojenie zarówno ociepleń z
polistyrenu ekspandowanego (EPS)
jak i ociepleń wełną mineralną.
Naprężenia mogące wystąpić np. na
skutek
krótkotrwałych
wahań
temperatury nie stanowią żadnego
problemu z uwagi na niezwykle
wysoką wytrzymałość siatki na
rozciąganie.
Siatka niezależnie od grubości
warstw, z których się składa, może
być
stosowana
zarówno
w
systemach mineralnych jak i wszystkich systemach dyspersyjnych.
Produkowane przez nas siatki do
systemów dociepleń o wysokiej
odporności na działanie alkaliów
spełniają restrykcyjne wymagania
wg ETAG 004.

Art. 03-1 [siatka do systemów dociepleń]
Siatka z włókna szklanego 165 g/m²
Rozmiar oczek 4 x 4 mm

Art. 03-43 [siatka do systemów dociepleń]
Siatka z włókna szklanego 150 g/m²
Rozmiar oczek 4 x 5 mm

Art. 03-55 [siatka do systemów dociepleń]
Siatka z włókna szklanego 145 g/m²
Rozmiar oczek 4 x 5 mm

Art. 03-2 [siatka do systemów dociepleń]
Siatka z włókna szklanego 140 g/m²
Rozmiar oczek 5 x 5 mm

Art. 03-8 [siatka do systemów dociepleń]
Siatka z włókna szklanego 205 g/m²
Rozmiar oczek 7 x 7 mm

SIATKI
SIATKI UNIWERSALNE
wane są w splocie gazejskim z włókna
szklanego (E-Glass) i posiadają specjalne
wyposażenie zapewniające szczególną
odporność przeciwpoślizgową / stabilność
rozmiarów i są niezwykle odporne na
działanie alkaliów i gnicie. Dają ogromny
wachlarz możliwych zastosowań zarówno
na zewnątrz jak i wewnątrz budynku.
Nasze siatki uniwersalne sprostają każdemu wyzwaniu, czy to podczas zastosowania na całej powierzchni czy też podczas
napraw do maskowania pęknięć

Art. 03-3 [siatka uniwersalna]
Siatka z cienkiego włókna szklanego 110 g/m²
Rozmiar oczek 13 x 13 mm

Art. 03-4 [siatka uniwersalna]
Siatka z cienkiego włókna szklanego 105 g/m²
Rozmiar oczek 6 x 6 mm

SIATKI

SIATKA DO TYNKÓW ZEWNĘTRZNYCH
SIATKA DO TYNKÓW WEWNĘTRZNYCH
SIATKA ZBROJĄCA PANCERNA
Siatki zbrojące do tynków
zewnętrznych, siatki zbrojące do
tynków wewnętrznych oraz
siatki zbrojące pancerne dopełniają naszą ofertę produktów.
Siatki te dzięki szczególnej
wytrzymałości na rozrywanie
oraz niewielką rozciągliwość
zapewniają wymagane naprężenie oraz zapobiegają powstawaniu pęknięć tynku. Podczas
remontu siatka zbrojąca do
tynków wewnętrznych nadaje
się doskonale do zakrywania
istniejących pęknięć.

Art. 03-5 [siatka do tynków zewnętrznych]
Siatka z włókna szklanego 145 g/m²
Rozmiar oczek 10 x 10 mm

Art. 03-6 [siatka do tynków wewnętrznych]
Siatka z włókna szklanego 75 g/m²
Rozmiar oczek 5 x 5 mm

Siatki zbrojące pancerne stosuje
cokołu oraz w innych szczególnie narażonych obszarach.
Dzięki stabilnej konstrukcji są w
stanie przejmować bardzo duże
siły naciskowe, rozciągające a
także uderzeniowe.

Art. 03-15 [siatka zbrojąca pancerna]
Siatka z włókna szklanego 335 g/m²

AKCESORIA
LISTWY PODTYNKOWE
wykonane z odpornego na uderzenia twardedrzwi i okien. Pozwalają na wykonanie tynku
przy ościeżnicy do pionu i do lica, tworzą
elastyczne połączenie pomiędzy tynkiem i
ramą okna i zapobiegają ewentualnemu
tworzeniu się pęknięć.

Listwy podtynkowe
dla różnych grubości tynku

Listwy podtynkowe z siatką
dla różnych grubości tynku z siatką do
systemów dociepleń odporną na działanie alkaliów

AKCESORIA
LISTWA PODTYNKOWA
Z PIÓREM
Pióro zakrywa taśmę piankową i tworzy
optycznie czyste przejście pomiędzy
tynkiem i oknem.

Listwa podtynkowa z piórem
dla różnych grubości tynku

Listwa podtynkowa z piórem i z siatką
z siatką do systemów dociepleń odporną na działanie alkaliów

Dynamika listwy podtynkowej
Przejmowanie ruchów
trójwymiarowych
Optymalny docisk dzięki wbudowanemu
słupkowi w pustej komorze
Bardzo dobra przyczepność tynku (perforowany mostek,
Szeroka nakładka do podklejenia
folii ochronnej
Wytrzymałe i pewne
mocowanie siatki
Duża estetyka dzięki
niewielkiej wysokości i pióru

AKCESORIA
NAROŻNIKI
Narożnik z siatką
z szyną narożną z PVC w różnych rozmiarach i kolorach do bezpiecznego i czystego wykonania naroży budynku.

Wymiary kątownika

Inne wymiary na zapytanie

Narożnik z siatką i z krawędzią
odcinającą
Krawędź odcinająca umożliwia uzyskanie
równego narożnika dzięki możliwości
gładkiego ściągnięcia zaprawy na
krawędzi.
10 cm x 15 cm, krawędź odcinająca 5 mm

Narożnik z kapinosem
Narożniki z siatką z kapinosem stosuje
się na wystających elementach budynku
(np. na balkonie) i służą one do
bezpiecznego odprowadzania
wód opadowych od budynku.
10 cm x 10 cm, tynk o grubości 5 mm

AKCESORIA
PROFILE COKOŁOWE
WPUSZCZANE PROFILE COKOŁOWE
krawędzią odcinającą
powstawania

mostka

cieplnego

w

metalowymi.
podstawa do oparcia płyt izolacyjnych.
Występy 100, 120, 140 i 160 mm
Długość 200 cm

NOWOŚĆ - PROFILE COKOŁOWE WPUSZCZANE

pomiędzy ociepleniem obwodowym i
powstawania mostka cieplnego a
podłużne rowki powodują lepszą
przyczepność materiału izolacyjnego.
W tym wariancie nie jest konieczne

Występy 80 i 120 mm
Długość 200 cm
Grubość tynku 6 mm

AKCESORIA
INNE AKCESORIA

środkową
z siatką
do powierzchni płaskich i wewnętrznych
narożników.
Długość 200 cm
Grubość tynku 6 mm

Taśma zbrojąca do zakrywania fug
Samoklejąca taśma z siatki zbrojącej do
zakrywania pęknięć i łączeń płyt
kartonowo-gipsowych.
Rolka o długości 90 m
Szerokość 50 i 100 mm

AKCESORIA
INNE AKCESORIA

dla różnych grubości tynku
siatką do rozgraniczenia tynku.

Siatka do zbrojenia diagonalnego
do systemów dociepleń
Siatka do zbrojenia diagonalnego
służy do zbrojenia narożników w
otworach budynku (np. okna, drzwi).
50 cm x 33 cm, 160 g/m2, rozmiar oczek ok. 4x4 mm

Włóknina
Nasze włókniny są stosowane głównie
do zakrywania fug, karbów i
pęknięć w suchej zabudowie
wnętrz, można je malować.

Włóknina do maskowania fug
Włóknina szklana, 45g/m2, szerokość 5 cm
Włóknina malarska
Włóknina szklana, 45g/m2, szerokość 1 m

TKANINY TECHNICZNE
ZBROJENIE
Nasze tkaniny techniczne z cienkiego
włókna szklanego stosuje się w impregnacji poliestrowej różnych rodzajów
wzmocnień oraz jako warstwę zbrojącą w kompozytach z tworzyw wzmacnianych włóknem szklanym.

Siatka z włókna szklanego 235 g/m²
Splot płócienny, kolor biały, grubość ok. 0,3 mm

Siatka z włókna szklanego 385 g/m²
Splot skośny, kolor biały, grubość ok. 0,35 mm

Siatka z włókna szklanego 125 g/m²
Splot płócienny, kolor czarny, grubość ok. 0,14 mm

Siatka z włókna szklanego 200 g/m²
Splot płócienny, kolor czarny, grubość ok. 0,2 mm

Inne tkaniny na zapytanie.

TKANINY TECHNICZNE
OCHRONA PRZED WYSOKĄ
TEMPERATURĄ
Ogromna paleta zastosowań
naszych tkanin technicznych
wynika z doskonałych ich
właściwości w zakresie izolacji
akustycznej i cieplnej oraz
ochrony przed wysoką temperaturą i ochrony przeciwpożarowej. Te tkaniny ochronne
znajdują zastosowanie przede
wszystkim
w
przemyśle
motoryzacyjnym, okrętowni-ctwie, budowie maszyn i
urządzeń technicznych oraz w
budownictwie.

Siatka z powłoką poliuretanową
kolor szary, 445 g/m2, trwała odporność
do 250 °C, krótkotrwała odporność do 500 °C
Grubość ok. 0,45 mm, odporna na działanie
oleju, smarów i wilgoci,
wysoka odporność na ścieranie,
uzbrojenie z tej tkaniny jest trudnopalne

Miękka tkanina termiczna
kolor szary, 1 000 g/m2, trwała odporność
do temperatury 700 °C, grubość ok. 1,5 mm,
tkanina jest niepalna,
bardzo elastyczna i wytrzymała na rozrywanie

Tkanina ogniochronna czerwona
wersja ciężka o gramaturze 1,200 g/m²
trwała odporność do 750 °C, krótkotrwała
odporność do 1200 °C , grubość ok. 2 mm,
tkanina jest niepalna

Inne tkaniny na zapytanie.

PRODUKCJA
I JAKOŚĆ
WSZYSTKO OD JEDNEGO PRODUCENTA
From the manufacturing of the warp
W Asglatex wszystko odbywa się w ramach
wałów osnowowych w dziale snucia
osnów, poprzez tkalnię, impregnację aż po
konfekcjonowanie. Dzięki temu w dużym
stopniu jesteśmy uniezależnieni np. od
trudności zaopatrzeniowych, możemy
szybko reagować na zamówienia klientów
oraz zagwarantować niezmiennie wysoką
jakość.
Dobrze

wykształceni

i

zmotywowani

Rama natykowa wraz ze szpulami przędzy

zespół, aby w każdej chwili móc sprostać
wysokim wymaganiom stawianym przez
naszych klientów. Dlatego też stale rozszeproduktów.
Tkaniny są dostępne w różnych wersjach,
które
w zależności od przeznaczenia
różnią się od siebie grubością nici lub
rowingu, wielkością oczek i wynikającym z
tego ciężarem powierzchniowym.
Podczas produkcji tych tkanin jesteśmy w
stanie spełnić niemalże każde życzenie
klienta. Zachęcamy Państwa do sprawdzenia naszych możliwości.

Maszyna tkacka

Impregnacja wraz z przewijarką

WYZNACZNIKIEM JEST JAKOŚĆ
Jako producent i dostawca wysokiej
jakości produktów z włókna szklanego
dla licznych znanych klientów dążymy
do tego, aby utrzymać wysoki standard
jakości i stale go podwyższać. W znacznym stopniu przyczyniło się do tego
wdrożenie w firmie systemu zarządzania
jakością.
Uzyskanie certyfikatu ISO 9001 i kolejnych stanowi dla nas wyraz konsekwentnej i sumiennej pracy w dziedzinie
zapewnienia i polepszania jakości.
Regularnie przeprowadzane wewnętrzne kontrole jakości oraz badania wykonywane przez niezależne laboratoria
zewnętrzne gwarantują naszym klientom niezmiennie wysoką jakość naszych
produktów.

OCHRONA ŚRODOWISKA TO NASZ OBOWIĄZEK
Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za to,
aby przyszłe pokolenia odziedziczyły po
nas nienaruszone środowisko przyrodnicze. Dlatego też Asglatex konsekwentnie
dąży do utrzymania naszej produkcji na
nowoczesnym poziomie, który wiąże się
tym samym z ochroną środowiska. Stosowanie materiałów szczególnie chroniących
środowisko, przestrzeganie
przepisów
ochrony środowiska, a także unikanie
powstawania odpadów lub też ich właściwa utylizacja są dla nas czymś zupełnie
oczywistym.
Naturalnie także i wysoka jakość i związana
z tym długa żywotność naszych produktów przyczyniają się do zachowania naszego środowiska przyrodniczego i ochrony
istniejących zasobów.

PODRÓŻ
W HISTORIĘ
OBIECUJĄCY START

NOWY POCZĄTEK PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ

Korzenie naszej tradycyjnej firmy sięgają
wiele dziesięcioleci wstecz. W roku 1922
w Dreźnie powstała firma Geyer & Co.
produkująca najpierw pastę do butów
znaną jako "Geyerit".
Jednakże już w połowie lat dwudziestych podjęto w Dreźnie produkcję
tkanin i taśm do celów technicznych, co
okazało się lukratywnym interesem.

W 1945 r. oba główne zakłady w Dreźnie
i Ohorn padły ofiarą nalotów bombowych i nie można ich było odbudować.
W bardzo trudnych warunkach po
zakończeniu wojny wznowiono produkcję w filiach zakładu w Ohorn zatrudniając na początku ośmiu pracowników.

W roku 1931 pomieszczenia w Dreźnie
okazały się zbyt małe. Firma Geyer & Co.
nabyła nową parcelę w Ohorn. W
następnych latach w Ohorn powstawały
kolejne filie zakładu lub też były dzierżawione, gdyż popyt na produkowane
wyroby był niezmiennie wysoki.
W owym czasie w Ohorn pracowało
około 70 pracowników.

Wkrótce dzięki stale rosnącemu popytowi na odzież roboczą dla stalowni i
odlewni żeliwa produkcja znowu wzrosła i udało się utworzyć własny dział
konfekcjonowania.
Rozwój sytuacji gospodarczej i politycznej w NRD nie ominął jednakże przedsiębiorstwa, które w
międzyczasie
umocniło swoją pozycję rynkową. W
roku 1972 zakład został całkowicie
znacjonalizowany.

NOWA NAZWA
Verotex. Nowemu przedsiębiorstwu nadano
także i nową nazwę tj. VEB Asglatex Ohorn.
W następnych latach ciągle zwiększano
moce produkcyjne w zakresie produkcji
tkanin silnie zwiększając eksport do innych
krajów. Aby sprostać rosnącemu popytowi
oraz efektywnie wykorzystać istniejące moce
produkcyjne stopniowo przyłączano do
przedsiębiorstwa kolejne zakłady. W ten
sposób do roku 1986 liczba pracowników
wzrosła do 222.
Wraz ze zjednoczeniem Niemiec przedsiębiorstwo straciło swoje dotychczasowe rynki
zbytu. W związku z tym trzeba było ograniczyć produkcję i drastycznie zmniejszyć
liczebność załogi. W tym czasie zakładem
kierowała spółka powiernicza.

PRZEŁOM W NOWYCH CZASACH
W roku 1992 firma została sprywatyzowana i
rozpoczął się zupełnie nowy rozdział w historii
firmy. Pod nazwą „Asglatex Hitzeschutzmaterialien GmbH Ohorn" firma rozpoczyna nową
działalność pod kierownictwem nowego właściciela Gerharda Bürgera zatrudniając 23 pracowników. Zakład specjalizuje się w produkcji siatek
zbrojących dla budownictwa, tkanin izolacyjnych
oraz różnych wyrobów konfekcyjnych do
zastosowań w ochronie przed wysoką temperaturą i w ochronie spawaczy oraz produkcji
technicznych artykułów konfekcyjnych.
W późniejszym okresie zrealizowano ważne
inwestycje. W celu zwiększenia konkurencyjności
zakupiono między innymi nową instalację do
impregnacji tkanin, maszyny tkackie, technikę
komputerową oraz program do zarządzania
gospodarką materiałową.
W roku 2008 firma Asglatex Ohorn GmbH została
przejęta przez polską spółkę CB S.A. oraz spółkę
Bürger Glas- und Fasertechnik Lauscha (BGF).
Pod nowym zarządem strategia gospodarcza
naszej firmy została przewartościowana i dostosowana do zmienionych warunków rynkowych.
Stary dział konfekcjonowania został zamknięty w
roku 2009.
Od roku 2011 firma CB S.A. jest jedynym udziałowcem spółki Asglatex Ohorn GmbH.
W marcu 2013 r. Asglatex uruchomił nowoczesną
powlekarkę, na potrzeby której specjalnie zbudowano nową halę produkcyjną. Dzięki temu Asglatex jest optymalnie przygotowany do wymagań
klientów w przyszłości.

Tel.
Fax
Email
Web

+49 (0) 35955 859-0
+49 (0) 35955 859-99
info@asglatex.com
www.asglatex.com

Zastrzegamy sobie prawo do zmian formalnych i technicznych naszych produktów

Asglatex Ohorn GmbH
Roederstrasse 15
D-01896 Ohorn

