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Kim jesteśmy?
 Firma ARGIS Sp. z o.o. jest producentem i głównym dostawcą uszczelnień technicznych gumowych i 

silikonowych wyrobów formowanych wulkanizowanych ciśnieniowo oraz wyrobów gumowych i 
silikonowych wulkanizowanych bezciśnieniowo, na bazie kauczuków NBR;  EPDM; SBR; CR; VMQ; 
FKM. Nasze produkty wykonujemy w różnej kolorystyce według palety RAL K7 CLASSIC. Wyroby nasze 
mają główne zastosowanie w przemyśle kolejowym według obowiązującej normy PN-EN 45545-
2+A1:2015-12.Wspólnie z biurami konstrukcyjnymi zewnętrznych firm współuczestniczymy w 
realizacji założonych projektów dostosowując kształt i przeznaczenie uszczelekw nowo powstającym 
taborze szynowym. 

 Charakteryzuje nas przede wszystkim otwartość na propozycje rozwoju według zapotrzebowania, 
które sukcesywnie staramy się wdrażać i realizować.
 Dlatego też mamy nadzieję że nasza oferta asortymentowa 
zainteresuje Państwa do współpracy z naszą firmą.



PRODUKCJA I SPRZEDAŻ
Uchwyty pętlowe

Mają zastosowanie w tramwajach, 
autobusach, trolejbusach.
Uchwyty pętolwe produkowane są zgodnie
z normą PN-EN 45545, która określa 
zasady bezpieczeństwa przeciwpożarowego
w taborze szynowym oraz spełniają wymóg 
rozciągania statecznego w sile 2,95 kN. 
Uchwyty pętlowe wykonywane są wg palety RAL.



PRODUKCJA I SPRZEDAŻ

Uszczelki formowane

Przeznaczone  m.in.  do silników spalinowych, 
turbosprężąrek, filtrów paliwa, powietrza, 
chłodnic wody, kolektorów wydechowych i ssącyc



PRODUKCJA I SPRZEDAŻ

Uszczelki do pojazdów szynowych

Przeznaczone do armatury hamulcowej 
Stosowanej w wagonach osobowych, 
elektrycznych zespołów trakcyjnych, wagonach towarowych, cysternach kolejowych, 
lokomotywach spalinowych I lokomotywach elektrycznych. 
Produkowane są wg obowiązujących norm polskich.



PRODUKCJA I SPRZEDAŻ

Uszczelki przemysłowe

Przeznaczone m.in komór wędzarniczych, naczep samochodowych, do 
autoklawów , do włazów i zaworów spustowych w cysternach kolejowych. 
Charakteryzują się odpornością na produkty naftowe, produkty chemiczne, 
temperaturę, ciśnienie oraz warunki atmosferyczne.



PRODUKCJA I SPRZEDAŻ
Uszczelki/Profile wytłaczane – sznury profilowe

Przeznaczone  m.in. do maskowania łączeń wykończenia 
wnętrz pojazdów wykonywane wg palety RAL, 
do szyb i systemów okiennych , drzwi odskokowo-przesuwnych 
z napędem elektrycznym, drzwi składanych (łamane) zamykane na zamek zapadkowy, drzwi przesuwne z 
napędem pneumatycznym, drzwi przedziałowych, międzywagonowych, kabiny maszynisty i drzwi WC 
pojazdów szynowych. Uszczelki/Profile wytłaczane produkowane są zgodnie z normą PN-EN 45545-2, 
która określa zasady bezpieczeństwa przeciwpożarowego w taborze szynowym. 



PRODUKCJA I SPRZEDAŻ
Uszczelki na indywidualne zamówienie

Wykonujemy uszczelnienia pod indywidualne zamówienie. 
Korzystając z wieloletniego doświadczenia
w produkcji uszczelniaczy możemy Państwu 
zaproponować indywidualne 
rozwiązania oraz doradztwo w zakresie
Montażu i funkcjonalnego zastosowania uszczelnień. 
Nasi pracownicy służą pomocą w zakresie doradztwa technicznego
 w zakresie doboru kształtu i materiału.



Nasi dotychczasowi klienci:



ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

      
                                     
                                  Pracownicy spółki

www.argis.com.pl

http://argis.com.pl/
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