
ИНЖЕНЕРНИ ГУМЕНИ КОМПОНЕНТИ + ЕЛАСТОМЕРНИ ЛИСТИ

В услуга на модерната заводска поддръжка

Енергетика - машиностроене-кораборемонт- контрол на флуиди и околна среда
химическо производство - изолация и защита - хранителна и питейна промишленост - енергетика

®



 на J-Flex от “СЕНИ” ЕООД

В случай, че се нуждаете от високо-
качествени  и издържливи отливки,
гарнитури, еластомерен листов материал,
екструзии, гумени изделия и уплътнители, 
както и лепила за тях, то Вие четете правилната брошура

Просто погледнете отново първата страница. ‘В   услуга  на  модерната  заводска  поддръжка ’ 
не е просто добре измислено безпочвено заглавие. То е израз на нашата увереност и грижа!
J-Flex и ”СЕНИ” ЕООД са водещи доставчици на инженерни гумени компоненти и еластомерни листи за
повечето от секторите, които са споменати на първата страница.

 

Стремим се към съвършенство, още откакто сме започнали бизнеса си.

Традиционните принципи на качествено обслужване и продукти, в комбинация с иновативни, 
издържливи материали подходящи за постоянно развиващата се индустрия.

Защо да ги поръчате от J-Flex и “СЕНИ” ЕООД?
Същото качество на услугата, независимо дали сте голямо индустриално предприятие или малка
фирма. Нашата цел е винаги да надминаваме очакванията на партньорите ни и да увеличаваме 
стотиците лоялни клиенти, които са атестация на нашите отлични бизнес взаимоотношения.

В заключение, ние от “СЕНИ” ЕООД и J-Flex вярваме, че имаме опита и ресурсите 
да помогнем на клиентите си всеки път, винаги когато ни потърсят. Независимо
дали се касае за еднократна поръчка или регулярни заявки, забавена дос-
тавка или ситуация, изискваща директно влагане за нуждите на клиента, можете
да разчитате на професионално обслужване и качествени продукти.

J-Flex Rubber Products и “СЕНИ” ЕООД - в услуга на модерната заводска поддръжка!

Какво можете да очаквате от нас:

> Персонално обслужване от търговски екип с отлично продуктово
познаване и технически опит.

> Ефективен процес по снабдяването, който е в състояние да ви  
достави продукта, където го искате и когато го искате.

> Компания стремяща се към най-добрата 
ценова структура за своите клиенти

> Компания одобрена по ISO9001 от много години
> Лицензиант на DuPont Genuine Viton®- вашата гаранция за качество

на качествени еластомери

> Компания, позиционирана така, че да предоставя търсените стоки 
на склад, а стоките по поръчка с бързи срокове за доставка.

> Активен и действащ член на GCA и EUSGA

> Фирма, която е положила в основата на бизнес ценностите си честност
и пълна удовлетвореност на клиента.
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Certi�cate No.RS 27920
Approved to BS EN ISO 9001:2008

A member of the
Gasket Cutters Association

Гумени изделия
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Поръчково изработени Екструзии

Независимо дали търсите профил под формата на тръба, лента, ръкав
или друг сложен профил, можем да Ви доставим екструзията, която
ви е нужна според спецификацията Ви. Можем да поставим и 
високотемпературен гръб на много от нашите профили.

Можем да ги изработим в плътни или порести варианти от Силикон,
EPDM, Неопрен,PVCнитрил,каучук,полиуретан и TPE.

Viton®профили от порест материал;ленти и въжета са наш специалитет .

Предлагаме избор от над 2,000съществуващи профили, така
че да е богат набора ни от различни геометрии. От малки
микро профили, до огромни профили - и двата вида не представляват трудност за нас

Екструдирани сечения и профили

СEНИ  EООД  - Индустриален  сервиз  | Варна  9000, ул . “Ал  Дякович ” № 7 | тел .: 052 698 606 | факс : 052 630 172 | e-mail: industry@senyltd.com www.senyltd.com

Ъглов силиконов
профил
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Навярно сме Ви убедили в грижата ни към клиента.

Сега трябва да Ви убедим и че нашия огромен асортимент може да посрещне точно Вашите нужди.
Запомнете - еластомерни компоненти по поръчка, както и такива на склад!

Първо - поддържаме най-големите складови наличности  от листов материал Viton в цяла Европа.®

Поддържаме на склад и най-широкия асортимент от подсилени диафрагмени материали, тънки гумени и витонови мембрани
както и лепила за тях.

Като официални лицензианти на DuPont Genuine Viton имаме основание да сме в позицията на Ваш съветник®

за най-подходящите еластомерни материали за Вашите нужди.

Апетитът идва с яденето! Следващите страници показват кратка информация за продуктите ни, които ще засилят интереса Ви.
Нужни са Ви още детайли? Нашия компетентен търговски екип е само на едно обаждане - 052 /698 606

Попитайте за нашата 
брошура за екструдирани

профили

Еластомерни
Екструзии по поръчка

Екструзии за уплътняване,
изолиране, обезшумяване и 
защита
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Отливки, изработени по поръчка

Отливки, прецизно изработени според в а ш и т е  
изисквания, включително: Гофри, всмукатели, дискове, 
гумено-метални съединения, подложки, уплътнения за 
кранове, диафрагми, листи и др.

Отливаме чрез компресионни,трансферни и 
инжекционни техники за отливане - попитайте
ни за по-подробна информация за тези техники.

“СЕНИ” ЕООД  и J-Flex са Вашия източник
за отляти еластомерни елементи - независимо
дали се отнася за малък, среден или голям обем.

Нашият асортимент от полимери е огромен - ако 
съществува - можем да го отлеем. Достатъчно е
да споменем, че използваме всички съществуващи към 
момента естествени и синтетични полимери, включително 

®     Силикон, каучук, ЕPDM, Viton, HNBR, A as®
и Per uoroelastomer.

Изработваме нови отливки за мостри, докато постигнем
Вашето одобрение и съгласие, преди да започнем 
масово производство. Сроковете за изработка  
са съгласно споразумение с клиента - но никога 
по-късно от договореното!

Изберете от възможните опции, а “СЕНИ” и J-Flex
ще трансформират изискванията Ви в отлята форма.

Еластомерни изделия по поръчка

J-Flexи “СЕНИ” ЕООД предлагат всички различни видове еластомерни
изделия по поръчка. От малки пръстени, до огромни
антикирозионни пакети .

Огромни конуси и втулки, компенсатори, гумени връзки, 
елементи за кранове - всички изработени от
висококачествени полимери и подсилващи материали

Порести уплътнения,вулканизирани о-пръстени
и плоски гарнитури допълват огромния
асортимент от изделия.

Продуктите могат да са съединени
с лепило, съшити или горещо
вулканизирани според
приложението им.

Така че, ако искате да съедините едно нещо с друго и не сте сигурни как,
да достигнете от точка А с точка B в проекта Ви, можете да започнете като
се свържете с нас за повече информация относно гъвкавите връзки, които предлагаме 

Отливките са лесна задача за “СЕНИ” и J-Flex

Силиконови гофри

Неопренови
компенсатори

Прецизни отливки

Гофрирани елементи

Антикорозионни пакети

Попитайте за нашата брошура
за еластомерни отливки

СEНИ EООД - Индустриален сервиз | Варна 9000, ул. “Ал Дякович” № 7 | тел.: 052 698 606 | факс: 052 630 172 | e-mail: industry@senyltd.com www.senyltd.com



Листов материалСиликон, подсилен с плат

Антимикробен силикон
Micrasil®

Микропорест силикон

Микропорест
силикон с импресия на плат

Изобилие от листов материал!

Силикон, подсилен с тъканна вложка

Високоиздържлив листов материал

Можем да разказваме дълго за асортимента ни от листов материал.
Затова, че сме пазарни лидери от над 15 години, че разполагаме
с най-големите складови наличности в Европа и че предлагаме
най-широк набор от  листи оригинален Viton в света, но вместо това®

просто бихме ви накарали да разгледате списъка по-долу:

> Червен, Бял, Прозрачен, Син и Черен Силикон

> Силикон, подсилен с вложка от плат

> Микропорест силикон–гладък, с текстилна импресия, или лепилен слой

> Силикон, засичан от метален детектор

> MicraSil® – антибактериален силикон

> Магнитен силикон

> Оригинален Viton® - тип А, B, както и с одобрение от FDA

> Viton® микропорест листов материал

> Fluor-A-Com флуороеластомер за търговски цели

> Диафрагми подсилени с тъканна вложка – NBR. CR. EPDM

> Тънки мембрани с прецизна дебелина – CR. NBR. EPDM

> Отлят листов материал

> Aas ®

Само посочете, какви спецификации
или цени изисквате - тук сме
за да Ви обслужим.

СEНИ EООД - Индустриален сервиз | Варна 9000, ул. “Ал Дякович” № 7 | тел.: 052 698 606 | факс: 052 630 172 | e-mail: industry@senyltd.com www.senyltd.com
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“СЕНИ” ЕООД
Индустриален сервиз

9000 гр. Варна, ул. Александър Дякович 7

tel: +359 52 698606 fax:+359 52 698606
email: industry@senyltd.com
www: www.senyltd.com

Обща информация

Нашите продукти са изработени от естествени и синтетични полимери включително

Силикон               Нитрил       Hypalon®

Viton® Бутил           Каучук
Неопрен HNBR           Ethylene Acrylic
PVC  нитрил        EPDM           Еко-гума
Ако търсите материал, за да уплътните, изолирате, обезшумите, защитите, 
залепите или ремонтирате, материалите и предложените по-горе компоненти са
напълно подходящи за индустриална употреба. Предлагаме много от тях на склад.
Предлагаме и най-ценния компонент за всеки бизнес - опит, на който можете 
да имате доверие. 
                                                                               

Ще завършим там, откъдето започнахме! 

Персонално обслужване, пълно продуктово познаване, издържливи материали,
разнообразие и ценова ефективност, съчетани с желанието ни да Ви запазим
като наши лоялни клиенти, като надвишим очакванията Ви.

Звучи перфектно? Звучи като СЕНИ и J-Flex

®

“В пълна услуга на модерната заводска поддръжка”

СEНИ EООД - Индустриален сервиз | Варна 9000, ул. “Ал Дякович” № 7 | тел.: 052 698 606 | факс: 052 630 172 | e-mail: industry@senyltd.com www.senyltd.com


