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Sintur sp. z o.o. jest firmą produkcyjno – usługową z wieloletnią tradycją.
Produkujemy kosze oraz półki dla przemysłu chłodniczego.

Rodzaje koszy oraz półek:
 półki do lodówek domowych
 półki na napoje do chłodziarek
 półki na butelki
 półki do lad chłodniczych
 kosze do zamrażarek przeszklonych
 kosze na kuwety do lodów
 kosze do zamrażarek klapowych
Cały proces odbywa się w nowoczesnej linii
produkcyjnej.
Zaawansowane
technologie
gwarantują
znakomitą
jakość
końcową
produktów, przy zachowaniu konkurencyjnych
cen.
Półki i kosze wykonywane są z drutu
stalowego,
na
podstawie
dokumentacji
dostarczonej przez odbiorcę. Pokrywane są
powłoką cynku galwanicznego i lakierem,
który kwalifikuje produkt do kontaktu
z żywnością.
Wszystkie procesy produkcyjne kontrolowane
są przez wyspecjalizowane laboratorium
analityczne i kontrolno – pomiarowe.
Wyposażone jest ono m.in. w:
 komorę solną – Liebisch Labortechnik
 urządzenie rentgenowskie X-ray – Fischer
 spektrofotometr – Hach Lange
 przenośne urządzenie do pomiaru grubości
powłoki – Fischer

SINTUR sp. z o.o.
Działamy wg wymogów i norm:
PN – EN ISO 9227 : 2007– w zakresie badań
korozyjnych w sztucznych atmosferach, badań w
rozpylonej solance.
 PN-EN ISO 2081 : 2011 – w zakresie cynkowania:
powłoki metalowe i inne
nieorganiczne, elektrolityczne powłoki cynkowe
z obróbką dodatkową na żelazie lub stali
 DIN 50961:2000 – Electroplated coatings – Zinc
coatings on iron or steel.
 Fiat Auto 9.57405 – norma cynkowania dla Fiat,
Lancia, Alfa Romeo.
 Dyrektyw Europejskich WEEE oraz RoHS
dotyczących ograniczenia stosowania i
emisji
substancji niebezpiecznych.
 REACH – rozporządzenia w sprawie rejestracji,
oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych
ograniczeń w zakresie chemikaliów

Atuty firmy SINTUR:
 nowoczesne linie technologiczne–
wielkoseryjne możliwości produkcji
 dobrze wyposażone laboratorium –
zawsze wysoka jakość produktów i
usług
 własne magazyny, warsztaty i
transport
 krótkie terminy realizacji
 indywidualne podejście do klienta
 wiarygodność i odpowiedzialność

SINTUR sp. z o.o.
Firma SINTUR sp. z o.o. jest liczącym się
w Europie producentem podzespołów dla
przemysłu chłodniczego oraz produktów na
rynek
energetyczny.
Naszą
najlepszą
rekomendacją jest lista firm, z jakimi
współpracujemy od wielu lat:
 Snaige Litwa
 Samsung Electronics Polska
 Fagor Electrodomesticos Espańa
 Pozis Rosja
 Juka Invest Ukraine
 Elektromontaż Rzeszów
 Tim S.A. Wrocław

 Elektroskandia Polska - Poznań
oraz wiele innych.

Wytwarzamy swoje produkty dla:

Turek

 branży motoryzacyjnej
Szadów Pański

 przemysłu chłodniczego

 przemysłu budowlanego
 energetyki
 producentów maszyn i urządzeń

Firma posiada Certyfikaty Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg:
PN-EN ISO 9001:2001 – Zarządzanie Jakością
PN-EN ISO 14001:2005 – Zarządzanie Środowiskiem
PN-EN 18001:2004 – Zarządzanie Bezpieczeństwem

