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Program kompensatorów i przemy-
słowych węży gumowych obejmuje 
średnice znamionowe od DN 15 - DN 
3600, zakres ciśnień do PN 40 oraz 
odporność temperaturową od -276°C  
do +1000°C dla wszystkich rodzajów 
mediów (stałych, ciekłych i gazowych).

Kompensatory stalowe mają zastoso-
wanie w budowie maszyn, urządzeń 
i rurociągów, w ciągach spalinowych 
oraz w instalacjach zaopatrzenia  
w wodę i gaz.

Nasze kompensatory gumowe są sto-
sowane w agregatach, maszynach, 
aparatach i systemach rurociągowych.

NADZWYCZAJNA WIELOSTRONNOŚĆ
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Nasza paleta produktów zawiera 

rozwiązania dla każdego zastoso-

wania; możliwe są również wykona-

nia specjalne.

NADZWYCZAJNE OTWARCIE NA ŚWIAT

STENFLEX jest reprezentowany na wielu rynkach świata przez coraz 
większą liczbę przedstawicieli. 
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NADZWYCZAJNA ELASTYCZNOŚĆ

Niezawodne połączenia 
trwale elastyczne

Dzięki naszym kontaktom nasze złącza 
są obecne na całej kuli ziemskiej 

W naszym programie znajdą Państwo dokładnie 
taki produkt, jaki jest potrzebny

Nasza firma, nasze produkty
i usługi serwisowe dla naszych klientów

Kompensatory teflonowe (PTFE) zosta-
ły zaprojektowane dla mediów szcze-
gólnie agresywnych. Są odporne na 
działanie środków chemicznych i roz-
puszczalników. Kompensatory tkanino-
we są stosowane dla mediów gazowych 
oraz w wysokich temperaturach pracy.

Kompensatory służą do kompensacji 
przemieszczeń, wyrównywania zmian 
długości w wyniku różnicy temperatur,  
redukcji naprężeń, eliminacji drgań, 
wibracji i hałasu, ale również do wy-
równywania niedokładności oraz jako 
elastyczne uszczelnienia ścian przepu-
stów rurociągów.

Ponadto nasz asortyment obejmuje 
również amortyzatory drgań i tłumiki 
hałasu, elementy gumowo-metalowe, 
węże gumowe oraz przeguby obrotowe 
rurowe.
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STENFLEX to producent kompensato-

rów i innych złączy najwyższej jakości. 

Jako wiodący na świecie producent 

elastycznych połączeń rurociągów od 

40 lat dostarczamy elementy konstruk-

cyjne do budowy agregatów, aparatów, 

elektrowni, maszyn i rurociągów.

STENFLEX projektuje i produkuje kom-

pensatory stalowe, gumowe, teflonowe 

(PTFE), tkaninowe, łączniki rurociągo-

we, węże gumowe, przeguby obrotowe 

NADZWYCZAJNA KOMPETENCJA

Kompensatory STENFLEX są sto-
sowane do kompensacji przemiesz-
czeń, eliminacji drgań i hałasu lub 
redukcji naprężeń w instalacjach.

W roku 1965 Rudolf Stender 

wprowadził w czyn swój nietypo-

wy pomysł na biznes: Stworzył 

zakład, który produkował kompen-

satory gumowe i stalowe. Sukces 

utwierdził go w słuszności wyboru 

i szybko zatrudnił pierwszych pra-

cowników. W roku 1979 STENFLEX 

założył swoją pierwszą spółkę 

zależną we Francji, a w roku 1981 

drugą w Hiszpanii. Jednocześnie 

systematycznie rozbudowywana 

jest międzynarodowa sieć przed-

stawicieli.  

STENFLEX jest nazwą chronioną 

zarówno w kraju, jak i za granicą. 

Aby trwale zagwarantować wysokie 

bezpieczeństwo i wysoką wydaj-

ność Państwa urządzeń, oferujemy 

w ramach przeglądów kontrolę na-

szych produktów, zamontowanych 

w Państwa urządzeniach.  

W ten sposób można odpowiednio 

wcześnie zidentyfikować ewentual-

ne zmiany.

Znaczna liczba certyfikatów 
dowodzi jakości produktów 
STENFLEX.

NADZWYCZAJNE ZAANGAŻOWANIE NADZWYCZAJNA JAKOŚĆ

Z naszymi Klientami chętnie nawiązujemy 
ścisłe kontakty

Te znaki dowodzą jakości naszych wyrobówCałe nasze doświadczenie gwarancją 
niezawodnego połaczenia

rurowe oraz gumowo-metalowe ele-

menty posadowień. Nasze produkty do-

starczamy na wszystkie rynki świata.

Nasz sukces zawdzięczamy skoncen-

trowaniu na naszych głównych kom-

petencjach: asortymencie wysokiej 

jakości produktów, jakości według DIN 

EN ISO 9001:2000, szerokim serwisie 

dla klienta, najwyższej niezawodności 

oraz rozległej międzynarodowej sieci 

przedstawicielstw dla bezproblemowej 

realizacji eksportu na cały świat.

Odpowiedzialność to w naszym przed-

siębiorstwie poważna sprawa. Nasi 

Klienci zajmują przy tym zawsze cen-

tralne miejsce. Ich zadowolenie to nasz 

największy priorytet. Dlatego nieustan-

nie doskonalimy nasze produkty, nasze 

doradztwo i nasz serwis. W ten sposób 

utrzymujemy nasz wysoki poziom jako-

ści STENFLEX. Czy mają Państwo problem z zasto-

sowaniem, czy też zapytanie lub pilne 

zamówienie - każdy telefon, każdy mail 

lub faks są mile widziane.

Urządzenia i maszyny mogą praco-

wać bezawaryjnie jedynie wtedy, gdy 

zostaną w sposób kompetentny zapro-

jektowane. Poprzez nasze szkolenia 

i seminaria dbamy o to, aby Państwa 

projektanci i inżynierowie w sposób 

gwarantowany posiadali najaktualniej-

szą wiedzę na temat stanu techniki.

Poprzez naszą centralę, oddziały  

i przedstawicielstwa jesteśmy w stanie 

szybko służyć pomocą na miejscu -  

a przede wszystkim realizować szyb-

kie dostawy części zamiennych. Biura 

inżynieryjne i projektowe mogą w każ-

dej chwili dysponować informacjami 

dotyczącymi specyfikacji artykułu, na-

szego programu produkcyjnego i cen  

w formie baz danych. Ułatwiamy Pań-

stwu decyzję przemawiającą za pro-

duktami STENFLEX. 

Wszystkie produkty STENFLEX mają 

jedną wspólną cechę: bezkompromiso-

wą jakość. Składają się na nią wysoka 

niezawodność, maksymalne bezpie-

czeństwo pracy, możliwość przejęcia 

znacznych zmian długości, możliwość 

wysokich obciążeń ściskających i tem-

peraturowych, sprawdzona stabilność 

przy pracy w podciśnieniu, dobra od-

porność w zależności od medium oraz 

ekstremalna trwałość. Summa summa-

rum: optymalna rentowność.

Produkty STENFLEX posiadają cer-

tyfikaty uznanych krajowych i między-

narodowych jednostek certyfikujących. 

Są zgodne z wymogami znaku CE  

i w większości spełniają wymagania 

europejskiej Dyrektywy o urządzeniach 

ciśnieniowych.

Możliwe są również odrębne badania  

i odbiory przez rzeczoznawców.

Wyroby i procesy produkcji STENFLEX 

objęte są między innymi przedstawio-

nymi obok certyfikatami:

Jednym z badań, jakie 
muszą przejść kompensa-
tory gumowe STENFLEX,  
jest badanie odporności 
ogniowej.

STENFLEX, postrzega swoją rolę 
jako nowoczesnego usługodawcę, 
dla którego dobro klienta jest mia-
rą wszelkich rzeczy. W tym celu do 
Państwa dyspozycji pozostają  
w naszym dziale sprzedaży wykwa-
lifikowani i doświadczeni pracow-
nicy, oferując Państwu całe swoje 
know-how oraz zaangażowanie.
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