WE GO GLOBAL

Aparatura procesowa
Process equipment

Wieloletnie doświadczenie, uzyskane certyfikaty i dopuszczenia oraz sukcesywnie modernizowany potencjał wytwórczy, umożliwiają firmie produkowanie różnorodnych
urządzeń, jak różnego typu ciśnieniowe zbiorniki procesowe, mieszalniki, zbiorniki filtrów czy obudowy pieców
próżniowych.
Oprócz podstawowych urządzeń wykonywanych przez
CHEMET, jest on w stanie wyprodukować również wiele
innych części składowych instalacji, jak chociażby:
•
•
•

kompletne stacje odgazowywania wody,
rurociągi i przewody,
elementy instalacji oczyszczania wody i powietrza.

Ze względu na wysoki poziom specjalizacji produkcji, wymagania jakościowe finalnych użytkowników, oraz wypracowaną przez ponad pół wieku istnienia renomę i doświadczenie, nasza firma od kilkudziesięciu lat funkcjonuje
w realiach rynku globalnego, eksportując swoje produkty
nie tylko do państw europejskich, lecz również na instalacje na Bliskim Wschodzie, w Azji i Afryce.
CHEMET wykonuje wysokiej jakości aparaturę procesową,
na podstawie dokumentacji własnej (opracowanej przez
swoje biuro konstrukcyjne na bazie obliczeń technologicznych) lub dokumentacji powierzonej. Dostosowane do
wymagań finalnych użytkowników urządzenia aparaturowe, wykonywane są ze stali węglowych (konstrukcyjnych,
drobnoziarnistych i kotłowych) oraz wysokostopowych
(austenitycznych i ferrytyczno-austenitycznych typu DUPLEX).

Long-time experience, certificates and approvals and
gradually modernized manufacture capabilities let us
manufacture such equipment as various types of process
pressure vessels, mixers, filter vessels and vacuum furnace
housings.
Apart from the basic equipment CHEMET is able to
manufacture many other parts of installations such as:
•
•
•

complete water degassing stations,
ducts and pipelines,
components of water and air treatment installation.

Due to a high level of manufacture specialization, quality
requirements of final users as well as the renown and
experience achieved through the decades, for many years
our company has been operating in the realities of the
global market exporting its products not only to European
countries but also to Middle East, Asia and Africa.
CHEMET manufactures high-quality process equipment
on the basis of its own documentation (developed by its
design office on the basis of technological calculations)
or provided documentation. Equipment adapted to the
requirements of the final users are made of carbon steel
(constructional, fine grain and boiler) and high-alloy steel
(austenitic and ferritic-austenitic DUPLEX).
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