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Graag stel ik ons aan u voor: NOBI Technical Hoses – NTH - is een synoniem
voor service, kwaliteit en noviteit. NOBI is een jong en dynamisch bedrijf,
ontstaan vanuit de gedachte dat klanten met hun probleem centraal staan en als
zodanig ook geholpen dienen te worden. Dus elk behoefte, vraag, opmerking of
klacht krijgt op gepaste en professionele wijze aandacht zodat een goede
oplossing gevonden wordt.
Wij als NOBI Technical Hoses – NTH – plaatsen uw behoefte weer centraal en
kunnen met onze sterke partners snel een adequate oplossing bieden. Of het nu
gaat om reeds bestaande producten of maatwerk, wij zullen met onze kennis,
ondersteund door de expertise van onze partners met een geschikte oplossing
komen. Onze fabrikanten gebruiken uitsluitend hoogwaardige materialen waardoor premium producten geleverd worden die voldoen aan de actuele
( i nter- ) nationale richtlijnen en/of wetgevingen.
Kernactiviteiten:


Leveren van industriële slangen en gemonteerde slangen uit o.a.
polyurethaan, rubber, TPE maar ook aanverwante artikelen zoals
koppelingen, klemmen e.d.;



Im- en export van technische slangen;



Probleemadvisering op lokatie;



Externe opleiding van verkopers bij bedrijven alsmede duobezoeken;

Voor de marktsegmenten kunststof verwerkende, beton verwerkende industrie,
voeding en reining in de voeding verwerkende sector, hebben we documentaties
gemaakt waarin de artikelen gepresenteert worden die voor uw specifieke sector
relevant kunnen zijn. Natuurlijk vind u op onze webpagina www.nobi-nth.nl een
uitgebreider overzicht van onze mogelijkheden. Indien u in een van deze
marktsegmenten actief bent en is er interesse voor onze producten, neem dan
gerust contact met ons op. Wij voorzien u graag van informatie en kunnen ook
onze mogelijkheden in een persoonlijk gesprek nader komen toelichten.
Wij staan voor u klaar, test ons!
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QUALITY SAVES MONEY

KI Kunststofverwerkende Industrie (KI) met

Granulaattoevoerslang uit polyurethaan.
Materiaaldikten :Vanaf 0,4 - 2,2 mm;

Foxiflex Duitsland als partner.

Anti statische granulaatslang uit PVC;
Vacuumslangen, zware uitvoering;

Heteluchtslangen t/m 1.100Gr C;

Anti-statische en geleidende uitvoeringen i.o.m.
Toevoer- en afvoerslangen voor koud en heet water 3/8” ATEX 94/9/EC Directives, TRBS 2153 (zone 0,20), R
en 1/2” in rood en blauw;
≤103 ohm ;

TOP SELLER 1 : Granoflow Pro a.s.
Transparante PVC-slang met harde PVC-spiraal (wit of grijs) en opliggende antistatische, elastische aardedraad. Door de speciale constructie van
de draad is deze moeiteloos uit het kanaal te trekken en zonder extra gereedschap makkelijk te monteren op de buis of koppeling.
Uit voorraad leverbaar in de maten 30, 40, 50, 60 en 65 mm.
Andere maten op aanvraag!

TOP SELLER 2: PUR PRO H
Hoogwaardige, geëxtrudeerde polyurethaanslang in 1,4 mm dikte voor
kunststof granulaat. Ook leverbaar in 0,75 mm als lichte ventilatieslang en
2,2 mm voor de zwaardere toepassingen zoals het transport van bijvoorbeeld glasvezel versterkt granulaat.
Uit voorraad leverbaar in de maten 25 t/m 500 mm

TOP SELLER 3: MP 20
Hoogwaardige, geëxtrudeerde rubberen slang voor lucht, water en heet
water tot +95°C. Werkdruk = 20 bar met 4-voudige zekerheid. Elektrisch
geleidende binnen– en buitenwand R < 106 Ω
Geschikt voor tempereer toepassingen.
Leverbaar in de maten 8-10-13-16-19-25 mm.
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