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Wszystkie podane informacje są uśrednione i opracowane z najwyższą dbałością. Nie są one jednak wiążące i Cellofoam International GmbH & Co. KG nie  
ponosi w żadnym przypadku odpowiedzialności za szkody i wady, niezależnie od ich charakteru, nawet w odniesieniu do praw osób trzecich. Nie zwalniają  
one Nabywcy od własnych badań i testów. Wszelkie zmiany techniczne zabronione. W celu aktualizacji karty danych zapraszamy na naszą stronę www.

CELLO® INFORMACJE O FIRMIE

obszar działalności Firma Cellofoam to uznany specjalista w obszarze produktów dźwiękoszczelnych i tłumiących dźwięk oraz 
uszczelnień dla aplikacji przemysłowych i technicznych. 

Dostarczamy produkty zoptymalizowane pod względem akustycznym, gotowe do montażu. Wykonane 
głównie z miękkich pianek oraz filcu (PUR, PE, PP, PES, włókna mieszane). Nasza produkcja opiera się na 
chronionych procesach i patentach. 

W szczególności należy wymienić procesy Cello® do uszlachetniania tworzyw piankowych prowadzące do 
produkcji wysokiej jakości pianek absorbujących oraz możliwości produkcji produktów łączonych, którą 
umożliwiają różnorodne procesy kaszerowania (kaszerowanie płomieniowe oraz termiczne kaszerowanie 
klejowe).     

Od założenia w 1963 r. firma Cellofoam jest liderem w sektorze kaszerowania i stosuje procesy kaszero-
wania płomieniowego oraz klejowego na sucho. 

Ponadto firma Cellofoam specjalizuje się w obróbce elementów filcowych. Za pomocą nowoczesnych 
maszyn materiały filcowe są formowane według wytycznych klientów do stabilnych, samonośnych dwu-  
i trójwymiarowych części.

Uzupełnieniem naszej oferty są produkty z obszaru izolacji rur, taśmy klejące, izolacji wibracyjnych,  
Osłony sprężarek i tłumiki rurowe.

spółka przedsiębiorstwo rodzinne, udziałowiec zarządzający: Holger Stehling, Jörg Roellinghoff

znak firmowy Cello®

wyposażenie zakładu ►Urządzenia do uszlachetniania tworzyw piankowych (proces Cello®)  
►Urządzenia do formowania i zagęszczania tworzyw piankowych, kaszerowanych materiałów i filców 
►Urządzenia do cięcia 3D i urządzenia do cięcia strumieniem wody 
►Urządzenia do wycinania i cięcia 
►Różne urządzenia do docinania elementów 
►Urządzenie do obróbki płomieniowej części EPP 
►Laboratorium z licznymi kontrolnymi przyrządami pomiarowymi, przeciwpożarowymi i akustycznymi  
►Komora pogłosowa do pomiarów akustycznych 
►Specjalne procesy do całkowitego zabezpieczenia gotowych elementów za pomocą folii  
►Urządzenia do kaszerowania płomieniowego i klejowego na sucho  
►Urządzenia do cięcia i wycinania, przeznaczone w szczególności do pasków uszczelniających i taśm klejących  
►Instalacja do impregnacji miękkich tworzyw piankowych

nasze usługi ►Wysokowartościowe produkty o właściwościach pochłaniających i tłumiących dźwięk z materiałów na  
 bazie pianki oraz włóknin 
►Wysokiej jakości materiały uszczelniające, taśmy klejące i izolacje wibracyjne 
►Darmowe pomiary akustyczne i doradztwo u klienta przez naszych doświadczonych specjalistów 
►Dostosowany do potrzeb klienta rozwój produktu oraz rozwiązywanie problemów 
►Krótki czas realizacji zamówienia

zakłady produkcyjne 
 
 
 
 
biuro sprzedaży

►Biberach/Riß, Niemcy 
►Ochsenhausen, Niemcy 
►Eskişehir, Turcja 
►Tábor, Republika Czeska 
 
►Wrocław, Polska 
►Orvault, Francja

Zakład produkcyjny w Biberach Zakład produkcyjny w Ochsenhausen

Zakład produkcyjny w Czechach Zakład produkcyjny w Turcji


