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HVORDAN KAN VI HJÆLPE?
I samarbejde med emtechnik leverer AVS fittings, rør og ventiler udført i kunstoffer, der kan tåle f.eks høje temperatu-
rer, snavs m.m. Vores lange række af produkter fra emtechnik lever op til en lang række standarder og EU direktiver. 

Med mere end 6.000 varenumre på lager i Tyskland løser vi mange ad hoc-opgaver. Vi er hele tiden på forkant med 
den teknologiske udvikling og tilbyder et bredt program af produkter hvor du er sikret kvalitet og leveringssikkerhed.

Vi siger altid JA til en udfordring, og vores interne og eksterne salgsteam står parat med deres specialiserede viden.

FITTINGS DER BARE  
PASSER SAMMEN

PRODUKTER I KOMPROMISLØS KVALITET
emtechnik er en markedsledende udbydere af kvalitets fittings fremstillet i kunststoffer. Serier af koblinger, kugle-
haner og miniature fittings mm. fås i en lang række plastmaterialer inklusiv PA, PP, natural PP, PP-EL, PVDF, PVDF-HP, 
PVDF-EL, PTFE, PTFE-EL, PFA, PFA-HP og PEEK, hvilket betyder at produkterne lever op til krav som FDA godkendelse 
og clean-room kvalitet og er velegnede som elektriske ledere. 
 
Vi har hele tiden fokus på de behov, vores kunder har og emtechnik’s produkter i kompromisløs kvalitet gør, at vores 
produkter egner sig til en bred vifte af forskellige anvendelsesområder, hvor maksimal sikkerhed og pålidelighed er 
påkrævet.
 
Vores højteknologiske produkter udgør alt lige fra fleksible rør og rørforbindelser til flowmålere, ventiler og filtre - og 
alle dele er selvfølgelig kompatible med hinanden. 

Førende udbyder
af automatikprodukter

Markedets bedste
komponenter og løsninger

På forkant med
den teknologiske udvikling
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STANDARDER & NORMER

Velegnet til høje  
temperaturer

Lever op til RoHS 
2011/65/EU direktivet

Hygiejne
opfylder direktiv 
DIN EN ISO 14644-1 klasse 5

Farmaceutisk godkendelse
USP Class VI

Sterile
Ingen risiko for bakterier

Fødevaresikkerhed
EN ISO 22000 standard

Elektrisk ledende
Overflade modstand 

<10³ Ω og <10² Ω

Levnedsmidler 
opfylder EU direktiv  

2002/72/EC

Drikkevandsgodkendt
KTW (Kunststoffe im Trinkwasser)

ADI frie
ingen animalske bestanddele

Pladsbesparende med 
vandtæt samling

Social ansvarlighed 
Vores lange række af fittings, rør, ventiler m.m. fra emtechnik lever op til en lang række standarder og EU direktiver. 
Produktionen er næsten CO2-neutral og emtechnik anvender derudover en højteknologisk polyamid, der er baseret 
på ricinusolie - så produkterne fremstilles af 100% regenerativt materiale. 


