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Výroba a použitie tesnení.Príklad objednávacieho formulára pre tesnenia.

Obchodní zástupcovia

Poboèky

 
            SF s.r.o. 
Železnièná 7, 977 01 Brezno
tel.: +421486711101, fax: +421486711151
email: diago@diago.sk
www.diago.sk

 
            SF s.r.o. 
Železnièná 7, 977 01 Brezno
tel.: +421486711108, fax: +421486711151
mobil: +421903280559
email: diagnostika@diago.sk, www.diago.sk

 
            SF s.r.o. 
Železnièná 7, 977 01 Brezno
tel.: +421486711108, fax: +421486711151
mobil: +421903280574
email: technologia@diago.sk, www.diago.sk

Brezno-diagnostika a servis:

Brezno - technológia a výroba:

             SF s.r.o. 
Barèianska 68/A, 04017 Košice
tel.: +421557899861, fax: +421557899862
mobil: +421903280570
email: kosice@diago.sk

             SF s.r.o. 
mobil: +421903280560
email: obchod2@diago.sk

             SF s.r.o. 
mobil: +421903656425
email: obchod@diago.sk

             SF s.r.o. 
mobil: +421948424923
email: zapad@diago.sk

Košice:

Stredné Slovensko:

Východné Slovensko:

Ša¾a:

Prievidza:

Brezno:

 
            SF s.r.o.
Ul. A. Hlinku 31, 971 01 Prievidza
tel.: +421465420403, fax.: +421465420457
mobil: +421911862890
email: prievidza@diago.sk

 
             SF s.r.o. 
Ul. SNP 23, 92701 Ša¾a
tel.: +421317703265, fax: +421317703265
mobil: +421903280565
email: sala@diago.sk

 
            SF s.r.o. 
Zvolenská cesta 25, 974 04 B. Bystrica
tel.: +421484162494, fax: +421484162495
mobil: +421903280561
email: diagobb@diago.sk

Banská Bystrica:

Západné Slovensko:

TESNENIA
A

VÝROBA TESNENÍ

TESNENIA
A

VÝROBA TESNENÍ

Kontakty

Centrála

Na základe požiadaviek trhu a vývoja nových technológii, sa posúva aj odvetvie výroby tesnení. Firma 
DIAGO SF s.r.o. ponúka široký výber tesnení a materiálov pre rôzne aplikácie. Ponúkame štandardne 
dostupné tesnenia a okrem toho aj tesnenia vyrobené CNC technológiu s vysokou presnos�ou, 
efektivitou a spo¾ahlivos�ou, èo zaruèí dodanie tesnení v krátkom èasovom slede a s vysokým 
štandardom. Tento katalóg ponúka jednoduchý výber tesnení pod¾a Vašich požiadaviek.



Materiály  Výroba hydraulických valcov a ich komponentov Preh¾ad profilov Preh¾ad profilov

 Na základe vašich požiadaviek vieme kompletne zrepasova� jednotlivé diely hydraulických valcov, respektíve 
vyrobíme nové diely rôznych rozmerov. K dispozícii sú aj piestové oká, hydraulické prípoje a polotovary, ktoré 
sú dostupné v našom centrálnom sklade v Brezne.

Polyuretány

Gumenné elastoméry

Termoplasty a inžinierske plasty
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