Service Centers gespecialiseerd
in het reviseren van uw
Mechanische Dichtingen

LATTYseal
SERVICES

Latty International beschikt, met 90 jaar ervaring als
ontwerper en fabrikant van mechanische dichtingen
en industriële Sealing Solutions, in Frankrijk en in het
buitenland over een netwerk van servicecentra’s, voor
herstelling en revisie.

LATTYSeal Services is een full service die tot
uw beschikking staat om u ons advies en onze
kennis bij te brengen in het zoeken naar continue
verbeteringen van uw systemen.

Vakgebieden
Reconditionering of herstellen van standaard dichtingen of specifieke
gevallen, modules, roerwerken, pompen ...
❖ Advies en upgraden van uw dichtingen.
❖ Expertise van uw materiaal.
❖ Aanpassing van uw materiaal aan de huidige technische en
milieuontwikkeling.
❖ Aanbevelingen en hulp bij procesverbeteringen.
❖ Identificatie van het materiaal door het systematisch graveren
van het offertenummer in de gereviseerde dichtingen, met 100%
traceerbaarheid.
❖ Tijdens de herstelling worden de modules, de dubbele mechanische
dichtingen, pompen, roerwerken enz., statisch getest door middel
van perslucht, water of een compatibele vloeistof.
❖ Elke dichting wordt afzonderlijk verpakt in dozen voorzien van een
individueel label.
❖ Volledige traceerbaarheid van de uitgevoerde handelingen.
❖ Gratis gedetailleerde en op maat gemaakte offerte van de
verschillende uit te voeren handelingen.
❖ Met foto’s ondersteund expertiseverslag voor al de herstellingen
op modules.
Onze ervaring en kennis staan er borg voor dat u minstens
krijgt wat u ook verwachtte.

Test en nazicht

Onze gekwalificeerde en speciaal
opgeleide techniekers kunnen u, in de
verschillende productieomgevingen,
bijstaan met raadgevingen, audits, tips
en het oplossen van problemen.

SECTOREN
• Voedsel (productie,
verwerking of proces)
• Verwarmingsinstallaties
• Scheikunde
• Cosmetica
• Energie (nucleaire,
thermische,
hydraulische)
• Milieu
• Mijnbouw en
ertsverwerking
• Papierindustrie
• Olie en gas
(exploratie, productie,
opslag, verwerking)
• Farmaceutica
• Stoomketels
• Waterbehandeling
Montage ter plaatse

Sanering

Onze service centra’s zijn uitgerust met
specifieke gereedschappen, herstel- en
saneringsapparatuur om snel aan uw behoeften
te kunnen voldoen:

LES

+

❖ Ultrasoonbad
❖ Freesmachine
❖ Draaibank
❖ Biologische fontein

❖ Slijpbank
❖ Leppen
❖ Controle van de vlakheid
❖ Dimensionale controle

❖ Elk service center beschikt

❖ Verlaging van de

over een belangrijke stock
aan wisselstukken
❖ Verlenging van de levensduur
van uw apparatuur door
middel van retrofit

onderhoudskosten
❖ Training bij de klant of in onze
lokalen

LATTYseal
SERVICES

LATTY INTERNATIONAL S.A.
1 rue Xavier LATTY
28160 BROU - FRANKRIJK
Tel: +33 (0)2 37 44 77 77
customerservice@latty.com

LATTY IBERICA S.L.ESTANQUEIDAD
Pere IV, 29-35, 4° 6ª
08018 BARCELONA - SPANJE
Tel.: +34 (93) 356 99 90
latty@latty.es

LATTY MECASEAL
2 impasse du Crachet
59193 ERQUINGHEM -LYS - FRANKRIJK
Tel: +33 (0)3 20 77 12 89
lattyseal.service@latty.com

LATTY INTERNATIONAL Ltd
Westfield Road - RETFORD
Notts, DN22 7BT - ENGELAND
Tel.: +44 (0)1 777 708836
sales@latty.co.uk

LATTY MECANETANCHE
174 rue des Saules
Zi le chapelier
38110 St JEAN DE SOUDAIN - FRANKRIJK
Tél.: +33 (0)4 74 97 01 09
lattyseal.service@latty.com

LATTY MAROC TECHNISEALS SARL
51 rue Hadj Ahmed Balafrej - BP 3167
20290 CASABLANCA - MAROKKO
Tel.: + 212 (0)5 22 24 80 90
lattymaroc@menara.ma

LATTY BELGIUM S.A./N.V.
Chaussée de Namur 92 bte 07
1300 WAVRE - BELGIË
Tel.: +32 (0)10 24 62 08
info@latty.be

LATTY 2RS GmbH
Broeltalstrasse 6-10
53819 NEUNKIRCHEN – SEELSCHEID - DUITSLAND
Tel: +49 (0)2 247 87 01
latty2rs@latty.de
LATTY SOUTH AFRICA Ltd
PO BO 4545
1610 EDENVALE – ZUID-AFRIKA
Tel.: +27 (0)11 452 9755
support@latty.co.za
Réf.: 900009284 (10/2012)

LATTY ARGENTINA S.A.
Nuestra Sra. de la Merced 5334
(1678) CASEROS PCIA DE BS.AS - ARGENTINIË
Tel : + 54 (11) 4734.8481
ventas@latty.com.ar

LATTY DICHTUNGSTECHNIK AG
Henzmannstrasse 39
4800 – ZOFINGEN - ZWITSERLAND
Tel.: +41 (0) 62 752 20 84
latty@Bluewin.ch

www.latty.com

