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WĘŻE PRZEMYSŁOWE

Dobierane są przede wszystkim w zależności od medium, temperatury oraz ciśnienia.

do wody i powietrza

do pary wodnej

WĘŻE GUMOWE 

Dostarczane także wraz ze specjalnymi złączami MS, GF wraz z obejmami SBC. Ponadto z końcówkami VSS, MSS, FSS 

oraz obejmami  wg. DIN2826 

do substancji chemicznych

do substancji spożywczych

do substancji ropopochodnych

do substancji trudnościeralnych

do gazów technicznych

węże uniwersalne

węże przesyłowe



WĘŻE METALOWE

WĘŻE PRZEMYSŁOWE

W wersjach standardowych, a także w wersjach o bardzo dużej elastyczności. W oplotach pojedynczych i podwójnych, długościach 

i końcówkach wykonanymi zgodnie z życzeniem klienta.

TYPOWE  KOŃCÓWKI  EKSPLOATACYJNE:

FT1 – gwint zewnętrzny calowy BSPT  

FT2 – gwint wewnętrzny calowy BSP (prosta, kątowa 45º lub kątowa 90º)

FT3 – kołnierz stały

FT4 – kołnierz obrotowy 

Rozmiar gwintu i typ uszczelnienia dopasowany jest do indywidualnych potrzeb klienta. Na zamówienie dostarczamy również 

przewody o innych końcówkach np.: z gwintami metrycznymi, UNF, NPT, Whitworth’a oraz końcówkami higienicznymi.

Węże stalowe odciągowe, przesyłowe i osłonowe

Wykonane ze stali ocynkowanej oraz nierdzewnej i kwasoodpornej. 

Przy wężach przesyłowych - opcjonalnie uszczelnienie.

WĘŻE KOMPOZYTOWE

Węże kompozytowe dobierane są przez naszych specjalistów 

w zależności od potrzeb klienta. Dwie spirale zewnętrzna 

i wewnętrzna utrzymują i formują warstwy folii i tkanin 

wykonanych z różnych materiałów. W zależności od rodzaju 

przemysłu wykorzystuje się folie z teflonu, poliamidu, 

polipropylenu, poliestru, włókna szklanego itp. Węże 

kompozytowe wykorzystywane są głównie do przeładunku 

produktów chemicznych, ropopochodnych, ciekłych gazów 

(w kriogenice) itp.

Przyłącza: gwint wewnętrzny lub zewnętrzny, eurozłącza 

cysternowe, szybkozłącza Camlock, końcówki kołnierzowe.

Materiał przyłączy: aluminium, mosiądz/brąz, stal nierdzewna.



WĘŻE TEFLONOWE

WĘŻE PRZEMYSŁOWE

Stosowane przede wszystkim w przemyśle chemicznym, petrochemicznym oraz spożywczym, także w wersjach antystatycznych.

Rozróżniamy podstawowe typy węży PTFE (w oplotach lub bez) dostarczane w krążkach (na szpuli) lub tez gotowe z przyłączami.

gładkościenne czyli gładki wewnątrz i na zewnątrz

karbowane czyli karbowany wewnątrz i na zewnątrz

gładkie/karbowane czyli gładki wewnątrz, a karbowany na zewnątrz

fałdowane spiralnie w oplotach stalowych i polipropylenowych

 WĘŻE FARMACEUTYCZNE, LABORATORYJNE, CHEMICZNE, LAKIERNICZE, DO POMP PERYSTALTYCZNYCH TAKIE JAK:

węże tygonowe

węże norprenowe

węże PCV

węże marprenowe

węże neoprenowe

węże silikonowe

węże EPDM

węże NR,

 weze PTFE

proste BSH

kolanka 90º BSH90

kolanka 45º BSH45

kolanka redukcyjne 90º BSH90R

kolanka 135º BSH135

kolanka ”U” 180º BSH180

proste redukcyjne BSHR

NIEBIESKIE WĘŻE SILIKONOWE

1 – oplotowe

2 - oplotowe

4 – oplotowe

WĘŻE HYDRAULICZNE



WĘŻE PRZEMYSŁOWE

WĘŻE ODCIĄGOWE

do wentylacji

do spalin samochodowych

do odciągów stolarskich

do dmuchaw do zboża

do dymów

do wysokich temperatur

do oparów rozpuszczalników, kwasów

do odprowadzania pyłów, proszków, granulatów

do odciągów stolarskich ze specjalną spiralą wzmacniającą - NOWOŚĆ

do odprowadzania materiałów o dużym współczynniku ścierania

do odprowadzania agresywnych oparów chemicznych

KOMPENSATORY i TERMOIZOLACJE

Podstawowe typy kompensatorów metalowych:

 KOMPENSATORY METALOWE

osiowe

kątowe

boczne

kątowo-boczne

Zakończone kołnierzami, króćcami do wspawania. 

Wykonanymi zgodnie z życzeniem klienta.

KOMPENSATORY GUMOWE 

Materiały kompensatorów gumowych

EPDM

Perbuna NBR

HNBR

Hypalon CSM

Neoprene CR

Silikon

Butyl IIR

Butyl IIR-D

Viton FPM



KOMPENSATORY i TERMOIZOLACJE

KOMPENSATORY TKANINOWE

Mają zastosowanie w instalacjach przesyłających spaliny, gorące  powietrze, media sypkie, media gazowe z zawartością skroplin, 

instalacje wentylacyjno-klimatyzacyjne.

Podstawowe typy kompensatorów tkaninowych:

rękawowy

rękawowy z pakietem izolacyjnym

kołnierzowy

harmonijkowy z rękawem

harmonijkowy kołnierzowy

rękawowo-kołnierzowy   

W ofercie mamy także termoizolacje - pomiary, projekt, produkcja.

KOMPENSATORY I MIESZKI TEFLONOWE

Stosowane szeroko w przemyśle chemicznym. Zakres średnic od DN25 do DN1200mm.

Dobór i szczegóły w naszym Dziale Handlowym

ZŁĄCZA I OBEJMY

wykonane z Aluminium

wykonane z Mosiądzu

wykonane ze Stali AISI316

wykonane z Polipropylenu

ZŁĄCZA CAMLOCK

ZŁĄCZA STORZ

wykonane z Aluminium

wykonane z Mosiądzu

wykonane ze Stali AISI316

Proponujemy także redukcje oraz złącza ze specjalnym zabezpieczeniem SAFETY LATCH



ZŁĄCZA TANKWAGON DIN28450

ZŁĄCZA I OBEJMY

Złącza wykonane według normy DIN28450, stosowane do przeładunku produktów w przemyśle petrochemicznym, chemicznym 

i spożywczym oraz w innych gałęziach przemysłu.

materiał: mosiądz, żeliwo ocynkowane

ZŁĄCZA KŁOWE

ZŁĄCZA SUCHO ODCINAJĄCE ORAZ ZRYWNE

Rozmiar gwintu: od 1’’ do 4’’ 

Wykonanie materiałowe: mosiądz, stal, stal SS, aluminium.

Zakres temperatur pracy: 

                                     uszczelnienie EPDM   -40ºC / +100ºC (chwilowo 110ºC)

uszczelnienie viton     -25ºC / +200ºC

uszczelnienie teflon    -70ºC / +260ºC

Ze względu na specyficzne zastosowanie zlacz suchoodcinających, dobieramy odpowiednie złącze w zależności od miejsca 

przeznaczenia i parametrów pracy układu, oraz od typów zakończeń np. zakończenia typu Camlock.

Wykonanie materiałowe: mosiądz, stal, stal SS, aluminium.

ZŁĄCZA GWINTOWE

RJT UNIONS BS4825 PT5

DIN UNIONS 11851

SMS UNIONS

IDF UNIONS BS4825 PT4

CLAMP UNIONS BS4825 PT3

BENDS 316 LS/S  BS4825 PT2

TUBE 316 LS/S  BS4825 PT1

RJT UNIONS  BS4825 PT5 - VALVE

ZŁĄCZA HIGIENICZNE



OBEJMY

ZŁĄCZA I OBEJMY

wg. DIN 2817 z materiałów: SS oraz AL.

Typu GBS W1 – W5

Typu TORRO

Typu Clips

Ponadto oferujemy armaturę do cystern m.in. przezierniki, 

redukcje, złacza skośne. A także złacza LAUX, GUILLEMIN, 

SZYBKOZŁACZA, ADAPTORY I KOŁNIERZE.

OSŁONY, BĘBNY ORAZ INNE AKCESORIA

BĘBNY

Bębny dobieramy Państwu razem z nawiniętym wężami (możliwość zakupu bez węża) z dowolnymi 

zakończeniami np. szybkozłącze, pistolet, gwint itp.

Podstawowymi informacjami są: ciśnienie robocze, temperatura pracy, medium, długość węża, 

mocowanie bębna (zawiesie, bęben stojący itd.), materiał bębna, typ zakończenia węża.

OSŁONY PYROSIL i PYROJACKET oraz inne osłony i sznury termiczne

Odporność termiczna: +260ºC, 1100ºC (15 minut), 1600ºC (30 sekund)

Wykonywana w dwóch wersjach do pracy 

statycznej i dynamicznej.

Odporność termiczna: +260ºC, 1100ºC 

(15 minut), 1600ºC (30 sekund)

Rozmiar wewnątrz: od 8 mm do 127 mm

Taśma termiczna do owijania węży 

Osłona termiczna węży 

PISTOLETY DO WODY

Pistolety wodne do pracy przy dużych obciążeniach mechanicznych. Budowa: mocna obudowa 

mosiężna, uchwyt ręczny, nierozłączny, izolowany języczek spustowy ze stali nierdzewnej, 

duży otwór wylotowy.

Ciśnienie robocze: 24 [bar]

Uszczelnienie: EPDM – praca do 95ºC 

Przyłącze: gwint wewnętrzny 1/2’’ BSP, możliwość domówienia szybkozłącza mosiężnego.

Kolory: standardowo niebieski, na zamówienie czerwony zielony, czarny, żółty, biały.



Oferujemy płyty techniczne światowych producentów, a także proponujemy usługi takie jak:

Wycinanie wszelkiego rodzaju uszczelnień płaskich wycinarką CNC.

USZCZELNIENIA I PŁYTY TECHNICZNE

Garlock

Frenzelit

Gore

Klinger

Hecker

Reinz

Slade

Polonit

Flexitalic

James Walker

W naszej ofercie są uszczelnienia wykonywane z płyt aramidowo-kauczukowych, grafitowych, węglowych i termoizolacyjnych 

o dowolnie skomplikowanym kształcie, gabarycie (powierzchnia cięcia 1500 x 3000mm) wycinanie z materiałów uszczelkarskich 

renomowanych firm światowych takich jak:

gumy SBR, NBR, EPDM, CR, FKM, FPM i inne

uszczelki z PTFE, PTFE modyfikowane szkłem, barytem itp.

materiały podgłowicowe, tektury techniczne, fibra, preszpan

tkaniny techniczne, filce i inne.

Ponadto wycinamy z materiałów takich jak:

Uszczelki uniwersalne oraz sznury uszczelniające z EPDM oraz z gumy porowatej Neporenowej, EPDM oraz NBR/PCV



USZCZELNIENIA I PŁYTY TECHNICZNE

USZCZELKI ZABEZPIECZAJĄCE - USZCZELNIAJĄCE KLAPY I POKRYWY

PROPOZYCJE PROFILI USZCZELNIAJĄCYCH MONTOWANYCH W RAMIE



ŁOŻYSKA

POLECAMY ŁOŻYSKA ZNANYCH ŚWIATOWYCH PRODUCENTÓW:

łożyska 

łożyska przegubowe

łożyska kulkowe

łożyska baryłkowe

łożyska walcowe

tuleje ślizgowe

tuleje liniowe

stożkowe

POLECAMY PASY ZNANYCH ŚWIATOWYCH PRODUCENTÓW:

klasyczne

wąskoprofilowe

uzębione

szerokoprofilowe

zespolone

PASY

Pasy klinowe:

Pasy zębate:   

Pasy klinowe segmentowe

Pasy wielorowkowe

Pasy płaskie

Pasy tworzywowe okrągłe

Pasy z nakładkami wykonywane na życzenie klienta

poliuretanowe

chloroprenowe

USZCZELNIENIA I PŁYTY TECHNICZNE

PROPOZYCJE USZCZELEK ZABEZPIECZJĄCYCH KRAWĘDŹ I JEDNOCZEŚNIE 

USZCZELNIAJĄCYCH KLAPY I POKRYWY



Szanowny Kliencie!

Firma Sur-Flex jest firmą z siedzibą w Wielkiej Brytanii specjalizującą się w sprzedaży: węży, kompensatorów, 

złączy technicznych, łożysk, pasów, arkuszy technicznych do wycinania uszczelnień, uszczelek wyciętych na 

życzenie klienta, osłon termicznych do węży, sznurów uszczelniających oraz termoizolacji. Ponadto na życzenie 

klienta poszukujemy urządzeń oraz elementów technicznych na całym świecie. 

Chcielibyśmy zwrócić szczególną Państwa uwagę na fakt, iż siedziba firmy znajduje się na terenie Wielkiej 

Brytanii. Otwiera to przed Państwem nowe możliwości rozwiązań technicznych. Szerokie kontakty na terenie 

krajów europy zachodniej i Stanów Zjednoczonych zapewnią Państwu szeroką gamę asortymentu o wysokiej 

jakości w połączeniu z konkurencyjnymi cenami. Wieloletnie doświadczenie w branży technicznej gwarantuje 

natomiast profesjonalną obsługę. 

Naszym celem jest realizacja każdego zamówienia w sposób rzetelny i terminowy, uwzględniając wszelkie 

Państwa sugestie. Chcielibyśmy jednocześnie zaznaczyć, iż naszą firmę cechuje wysoka elastyczność, co 

zapewnia Państwu możliwości negocjacji cen i warunków dostawy towaru. 

Zdajemy sobie sprawę, iż profesjonalizm, różnorodność towaru i konkurencyjne ceny to gwarancja wzorowej 

współpracy. Zachęcamy więc Państwa do skontaktowania się z naszym biurem drogą: telefoniczną, faksową lub 

mailową. Dołożymy wszelkich starań, by nie zawieść Państwa oczekiwań. Wierzymy, że zaowocuje to wieloletnią 

współpracą przynoszącą obopólne korzyści. 

Zapraszamy również do kontaktu z naszym przedstawicielem lub dystrybutorami w kraju.

Bryning Way, Buckshaw Village, Chorley, PR7 7DQ, United Kingdom

tel/fax 0044 1772 434 814

tel. kom PL: 0048 605 848 714, tel. kom UK: 0044 7845 296 232

e-mail: office@sur-flex.com, web: www.sur-flex.com
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