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60% niższe  
koszty pakowania.
Sprawdzone.

DametExpress.
Gwarancja
spokoju.

Prowadzisz magazyn. Wysyłasz 
towary do klientów. Stosując zszywki 
zamiast taśmy klejącej możesz zaosz-
czędzić do 60% kosztów pakowania 
i skrócić jego czas nawet o połowę. 
Sprawdzone w praktyce przez  
naszych Klientów.

Damet Express to gwarancja Twojego 
spokoju. Zapewniamy serwis w 24 
godziny, możliwość udostępnienia 
maszyny zastępczej na czas naprawy 
i 100% dostępność materiałów eks-
ploatacyjnych do wszystkich typów 
urządzeń. Pomyśl, ile to jest warte.

Zamknięcie przesyłki przy pomocy 
mocnych, profesjonalnych zszywek 
sprawia, że niemożliwe jest otwarcie 
kartonu bez jego widocznego  
i trwałego uszkodzenia. Eliminuje  
to ryzyko kradzieży towaru  
z opakowania w drodze do klienta.

Wszystki urządzenia marki Damet są 
profesjonalnie zaprojektowane i wy-
konane z najtrwalszych materiałów. 
Przystosowane są do ciągłej pracy 
w trudnych warunkach. Cechuje je 
wysoka niezawodność.

Zszywka łączy sztywno wszystkie 
warstwy tektury (nawet 7-warstwo-
wej) zapewniając stabilność podczas 
transportu i składowania.

Teraz, zamiast kupować drogie mate-
riały wypełnieniowe chroniące towar, 
możesz wyprodukować je na miejscu, 
u siebie w firmie - równocześnie 
pozbywając się starych zużytych 
kartonów i chroniąc przyrodę! 

Solidnie 
zamknięte chroni
przed kradzieżą.

Zaprojektowane 
do ciężkiej
pracy.

Trwałe 
i stabilne 
złącze.

Przyjazne 
naturze. Korzystne
dla budżetu.

Systemy pakowania Damet.    
To się po prostu opłaca.
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Z s z y w a c z e  d o  p r o d u k c j i  k a r t o n ó w
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Zszywacze stacjonarne RG

Modele RG to zszywacze o solidnej konstrukcji, opracowane głównie dla produ-

centów opakowań. Urządzenie jest połączeniem niezawodności pracy, funkcjonal-

ności zastosowania oraz prostoty obsługi i serwisowania. 

Umożliwia wykonanie połączenia na długości do 2 metrów, nawet 7 warstwo-

wych tektur. 

Regulowany kąt zszywania zapewnia optymalne wykorzystanie arkusza tektury, 

a wymienne magazynki dają możliwość łączenia zarówno olbrzymich kartonów, 

jak i małych pudełek.

Zszywacz po uruchomieniu zaworu pracuje w trybie ciągłym z płynnie regulo-

waną częstotliwością wbijania zszywek (do 3 złączy na sekundę), co powala do-

stosować tempo pracy do stopnia skomplikowania pracy i sprawności operatora.

• serwis w 24 godziny
• możliwość udostępnienia maszyny   
  zastępczej na czas naprawy 
• 100% dostępność materiałów  
  eksploatacyjnych do wszystkich  
  typów urządzeń
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RG 1750

Długość ramienia [mm] 1000 1500 1750 2000

Wysokość robocza [mm] 1100 1100 1100 1100

Typ magazynka -  
Typ zszywek / długość nóżek - 
Pojemność magazynka

magazynek wymienny 16/15 DA  16DA/10, 16DA/13, 16DA/15  400 zszywek
magazynek wymienny 16/18 DA  16DA/13, 16DA/15, 16DA/18   400 zszywek
magazynek wymienny 16B/18   16B/10, 16B/12, 16B/15,16B/18   300 zszywek
magazynek wymienny 16B/22   16B/12, 16B/15, 16B/18, 16B/22   300 zszywek
magazynek wymienny 32J  32J/22, 32J/25, 32J/28, 32J/32   200 zszywek
magazynek wymienny 35   35/15, 35/18, 35/22, 35/24   200 zszywek

Kąt zszywania regulowany: 50, 300, 450, 700, 900

Waga [kg] 52 80 100 160

Rozmiary (dł. x szer. x wys.) [mm] 1300x920x1640 1830x1200x1700 2100x1200x1700 2400x1200x1700

Wydajność regulowana płynnie do 3 złączy / sekundę

Zasilanie [V] 230-240 V, 50-60 Hz

Ciśnienie powietrza [bar] 5-6

Zużycie powietrza [m3/h] 2,2

MODEL ZSZYWACZA RG 1000 RG 1500 RG 1750 RG 2000

B              C

nożne uruchamianie 
zapewnia swobodę rąk 
przy składaniu kartonu

po naciśnięciu pedału zszy-
wacz przechodzi w pracę w 
trybie ciągłym

regulowane 
podstawki

własny zespół 
filtrująco-
redukująco-
smarujący

solidna hartowana regulowana 
głowica z regulowanym kątem zszywania

profilowane wymienne 
kowadełko (b lub c)

regulowana 
głębokość 
zszywania płynna regulacja 

prędkości zszywania

ramię do 2000 mm 
długości

regulowany stelaż 
do podtrzymywania 
kartonustalowy, chromowany 

wymienny magazynek 
dostosowany do zszywek 
różnej długości

5
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Zszywacze stacjonarne

Zszywacze stacjonarne charakteryzuje wyjątkowa prostota obsługi i serwisowania. 

Dają możliwość szybkiego i trwałego łączenia boków kartonów. 

Szeroki asortyment zapewnia optymalny dobór urządzenia.

Produkowane są w wersji pneumatycznej (P) i mechanicznej (M).

Modele 340 i 550 to zszywacze niezastapione w każdym magazynie. Możliwe 

jest zamówienie opcji z ramieniem poziomym do łącznia boków wymienialnym 

na kolumnę pionową do łączenia dna kartonów. Otrzymają Państwo 2 urządzenia 

prawie w cenie jednego.

Model 750 według opinii użytkowników doskonale zaspokaja potrzeby w zakresie 

zszywania zakładu produkującego opakowania.

Zszywacz kątowy - 550 K - umożliwia zszywanie pod kątem 45O.

• serwis w 24 godziny
• możliwość udostępnienia maszyny   
  zastępczej na czas naprawy 
• 100% dostępność materiałów  
  eksploatacyjnych do wszystkich  
  typów urządzeń

6
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P 550 M 340

P 550 K

Długość ramienia [mm] 550340 750

Wysokość robocza [mm] 840 840 840940 940940

Typ magazynka - 
Typ zszywek / długość nóżek - 
Pojemność magazynka

magazynek wymienny 16/15 DA  16DA/10, 16DA/13, 16DA/15   400 zszywek
magazynek wymienny 16/18 DA  16DA/13, 16DA/15, 16DA/18   400 zszywek
magazybek wymienny 16W   1610W, 1613W    500 zszywek
magazynek wymienny 16B/18   16B/10, 16B/12, 16B/15,16B/18   300 zszywek
magazynek wymienny 16B/22   16B/12, 16B/15, 16B/18, 16B/22   300 zszywek
magazynek wymienny 35   35/15, 35/18, 35/22, 35/24   200 zszywek

Kąt zszywania 900 lub 450  (typ K) 900900

Waga [kg] 3525 44

Rozmiary (dł. x szer. x wys.) [mm] 800x720x1200 950x720x1200 1250x920x1320

Ciśnienie powietrza [bar] 5-6 5-65-6

Zużycie powietrza [m3/h] 1,5 1,51,5

Wydajność do 2 złączy / sekundę

MODEL 
ZSZYWACZA

P 340 P 550
P 550 K

P 750M 340 M 550
M 550 K

M 750

B              C

ZsZywacZ 
kątowy 550k 
umożliwia 
zszywanie  
pod kątem 45o

pneumatyczny 
zawór nożny

regulowana 
głębokość 
zszywania

regulowane 
nóżki

własny zespół 
filtrująco-redukujący

ramię do 750 mm długości  
(w wersji mechanicznej do 1000 mm)

profilowane wymienne 
kowadełko (b lub c)

solidna hartowana wymienna głowica

stalowy, chromowany 
wymienny magazynek do-
stosowany do zszywek 
różnej długości

7
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Długość ramienia [mm] 340 550

Wysokość robocza [mm] 840 840940 940

Typ magazynka - 
Typ zszywek / długość nóżek - 
Pojemność magazynka

magazynek wymienny 35 – 35/15, 35/18, 35/22, 35/24 – 200 zszywek

Kąt zszywania 900

Waga [kg] 25 30

Rozmiary (dł. x szer. x wys.) [mm] 800x720x1200 950x720x1200

Ciśnienie powietrza [bar] 5-6

1,5

5-6

1,5Zużycie powietrza [m3/h]

Wydajność do 2 złączy / sekundę

MODEL ZSZYWACZA M 340 D P 340 D P 550 DM 550 D

Zszywacze do zszywania dna

Zszywanie dna kartonu to duża szybkość pracy i pełna gwarancja 

jego wytrzymałości w transporcie. Możliwość zastąpienia kolumny 

pionowej ramieniem poziomym pozwala na łączenie również boków 

opakowań. Są uniwersalne i niezastąpione w każdym magazynie 

i pakowni.

B              C

P 550 D M 550 D

solidna hartowana 
wymienna głowica

profilowane  
wymienne  
kowadełko  
(b lub c)

zamiana kolumny 
pionowej na ramię

regulowane 
nóżki

własny zespół 
filtrująco-redukujący

ramię długości  
34 i 55 cm

pneumatyczny 
zawór nożny

regulowana  
głębokość  
zszywania

stalowy, chromowany 
wymienny magazynek 
dostosowany do zszy-
wek różnej długości

8
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Zszywanie do tac i kartonów typu wieko - dno w miejscu pakowania to-

warów zdecydowanie ogranicza przestrzeń potrzebną na ich magazyno-

wanie oraz koszty transportu. 

Wysoka wersja zszywacza umożliwia wygodną i wydajną produkcję du-

żych tac, nawet o wymiarze europalety (800x1200).

Zszywacz do łubianek model P340W na specjalny, wąski typ zszywek jest 

przeznaczony do zszywania opakowań z łubu (koszyków na owoce itp.)

Zszywacze do tac i łubianek

5-6

Długość ramienia [mm] 340

Wysokość robocza [mm] 1240 940

Typ magazynka - 
Typ zszywek / długość nóżek - 
Pojemność magazynka

magazynek wymienny 16/15 DA – 16DA/10, 16DA/13, 16DA/15 – 400 zszywek
magazynek wymienny 16/18 DA – 16DA/13, 16DA/15, 16DA/18 – 400 zszywek
magazynek wymienny 16W - 1610W, 1613W - 500 zszywek
magazynek wymienny 16B/18 - 16B/10, 16B/12, 16B/15,16B/18 - 300 zszywek
magazynek wymienny 35 – 35/15, 35/18, 35/22, 35/24 – 200 zszywek

Kąt zszywania 900

Waga [kg] 30 25

Rozmiary (dł. x szer. x wys.) [mm] 800x720x1720 800x720x1600 800x720x1200

Ciśnienie powietrza [bar]

Zużycie powietrza [m3/h] 1,5

Wydajność do 2 złączy / sekundę

MODEL ZSZYWACZA M 340 T P 340 T P 340 W

B              C

M 340 W P 340 T M 340 T

solidna hartowana 
wymienna głowica

profilowane  
wymienne  
kowadełko  
(b lub c)

regulowane 
nóżki

regulowana  
głębokość  
zszywania

stalowy, chromowany 
wymienny magazynek 
dostosowany do zszy-
wek różnej długości

nożne uruchamianie zapewnia 
swobodę rąk przy składaniu 
kartonu

podwyższona 
konstrukcja

9
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Zszywacze do zamykania kartonów.
Pakowanie do 60% taniej i 100% szybciej.
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możliwość regu-
lacji głębokości 
wbijania zszywki

praca zszywkami 
o dwóch różnych 
długościach 
nóżek

lekki i wytrzy-
mały korpus

szybkie i wygodne 
uzupełnianie maga-
zynka

regulacja siły 
dogięcia nóżek 
zszywki

ergonomiczny
gumowy uchwyt
antypoślizgowy

PA 15-18

Zamykanie kartonów za pomocą zszywania to najszybsza technika pakowania, 

dająca bardzo wytrzymałe połączenie. Nasze zszywacze przeznaczone są do pracy 

w trudnych przemysłowych warunkach, tam gdzie wymagana jest wysoka trwałość, 

wydajność i jakość urządzeń.” Solidna stalowo - aluminiowa konstrukcja zapewnia 

wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne, gwarantując bezawaryjność. Duży 

komfort pracy daje niska waga zszywaczy uzyskana dzięki zastosowaniu lekkich 

i bardzo trwałych komponentów.

Umożliwia zszywanie dna opa-
kowania przy zastosowaniu 
zszywaczy ręcznych. Wysokość 
regulowana do 78 cm.

Zszywacze ręczne seria A i C

Stolik do zszywania dna

MA 15-18

Typ zszywek/
długość nóżek

32/15, 32/1835/15, 35/18 35/18, 35/22 32J/22

 

Pojemność magazynka 100 zszywek

Ciężar [kg] 1,7 1,7 1,8 2,52,0 2,0 2,1

Rozmiary 
(dł. x szer. x wys.) [mm]

433x115
x220

415x115
x220

415x115
x220

415x115
x220

433x115
x220

433x115
x220

Ciśnienie powietrza [bar] 5-7 5-7 5-7

Zużycie powietrza [m3/h] 0,0670,0670,067

Wydajność
2 złącza 

/ sek.
2 złącza 

/ sek.
2 złącza / sek.

MODEL ZSZYWACZA MA/15-18 PA/15-18 PC/15-18 PA/18-22 PCJ/22MC/15-18 MA/18-22

11
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Najlżejszy dostępny na rynku pneumatyczny 

zszywacz ręczny do zamykania kartonów.

Urządzenia do zamykania dużych kartonów 

z grubych 5-7 warstwowych tektur.

Rolkowy zszywacz do zamykania kartonów. Dzięki zastosowaniu magazynka na 1000 

zszywek jest idealnym narzędziem wszędzie, gdzie liczy się wysoka wydajność. Polecamy 

przy taśmowym systemie pakowania. Zszywacz pracuje na zszywkach o długości nóżek 

15 i 18 mm, oraz posiada regulację głębokości wbicia i siły dogięcia nóżek zszywki.

Zszywacz MP

Zszywacz rolkowy

Seria Jumbo

Pojemność magazynka 1000 zszywek

Typ zszywek / długość nóżek T-15, T-18

Ciężar [kg] 2,38

Rozmiary (dł. x szer. x wys.) [mm] 233x115x230

Ciśnienie robocze [bar] 5-7

Zużycie powietrza [m3/h] 0,067

Wydajność 2 złącza / sekundę

MODEL ZSZYWACZA RA/15-18

Pojemność magazynka

Typ zszywek / długość nóżek 32J/25, 32J/28

Ciężar [kg]

Rozmiary (dł. x szer. x wys.) [mm]

Ciśnienie robocze [bar]

Zużycie powietrza [m3/h]

Wydajność

MODEL ZSZYWACZA JM/25-28

100 zszywek

32J/25, 32J/28 32J/38

6

360x174x335

5-7

0,067

2 złącza / sekundę

JM/32-35 JM/38

Pojemność magazynka 100 zszywek

Typ zszywek / długość nóżek 35/15, 35/18

Ciężar [kg] 1,59

Rozmiary (dł. x szer. x wys.) [mm] 300x100x200

Ciśnienie robocze [bar] 5-7

Zużycie powietrza [m3/h] 0,067

Wydajność 2 złącza / sekundę

MODEL ZSZYWACZA MP/15-18

12
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Zszywacze do łączenia “na okrętkę” poprzez owinięcie zszywką. W łatwy i szyb-

ki sposób zamkniemy nim woreczki foliowe, siatki i worki, połączymy elementy 

siatki, drutu lub łańcucha. Używane także do mocowania sprężyn przy produkcji 

materacy. Występują w wersji mechanicznej i pneumatycznej.

Zszywacz okrężny RING

lekka 
solidna 
konstrukcja

pojemny łatwy 
w obsłudze 
magazynek

ergonomiczny 
uchwyt pokryty 
gumą

P-RING 5
PRS-5

M-RING 7

Typ zszywek
średnica [mm]

15-ring 
średnica 5

15-ring 
średnica 8

16-ring 
średnica 7

Pojemność magazynka 100 zszywek 50 zszywek

Ciężar [kg] 1,4 0,35

Rozmiary 
(dł. x szer. x wys.) [mm] 350x220x89 180x60x25

Ciśnienie robocze [bar] 5-7

Zużycie powietrza [m3/h] 0,112

Wydajność 100 złączy / minutę

MODEL ZSZYWACZA P-RING 5
PRS-5

P-RING 8
PRM-8

M-RING 7

specjalne zszywki
do zszywania okrężnego

13
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Zszywacz uniwersalny SP:
1 urządzenie – 3 zastosowania!
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Uniwersalny zszywacz SP posiada 3 wymienne kowadełka, dzięki którym nada-

je się zarówno do zszywania tac tekturowych (a), blistrów (b), długich kartonów 

(c), jak również łączenia innych materiałów. Wygodny i lekki korpus sprawdza 

się idealnie podczas intensywnej pracy.

50a

50b

50c

Zszywacz uniwersalny SP

SP-50

praca zszywkami  
o różnych długościach 
nóżek

wygodny w obsłudze  
i pojemny magazynek

lekka  
i wytrzymała 
konstrukcja

uchwyt 
antypoślizgowy

reduktor
ciśnienia

trzy typy  
wymiennych  
kowadełek (a, b, c)

Typ magazynka – zszywek
/długość nóżek

magazynek SB - SB/10, SB/13, SB/16
magazynek SBw - SBw/6, SBw/10, 

SBw/13, SBw/16,

Pojemność magazynka SB- 100 zszywek
SBw - 200 zszywek

Ciężar [kg] 2,2

Rozmiary 
(dł. x szer. x wys.) [mm] 370x55x240

Ciśnienie robocze [bar] 2,1-3,9

Zużycie powietrza [m3/h] 0,067

Wydajność 2 złącza / sekundę

MODEL ZSZYWACZA SP-50

15
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Model HSP to uniwersalny, podręczny zszywacz mechaniczny 

przydatny w każdym magazynie. Posiada stalową konstruk-

cję i 3 wymienne kowadełka: do łączenia boków i zamykania 

niewielkich kartoników, tacek, blistrów, woreczków i itp.

Podręczny, wygodny w pracy dzięki długiej rękojeści służy 

do przytwierdzania etykiet lub znakowania palet, mocowania 

folii, tektury i innych cienkich materiałów.

Zszywacz służy do przytwierdzania kartonu do drewnianej 

palety. Dzięki długim wysięgnikom (100 cm lub 150 cm do 

wysokich kartonów) umożliwia komfortową pracę w wypro-

stowanej pozycji.

Typ zszywek
/długość nóżek

73/6, 73/8, 
73/10, 73/12

Pojemność 
magazynka 84 zszywki

Ciężar [kg] 0,46

Rozmiary 
(dł. x szer. x wys.) 
[mm]

190x24x100

MODEL 
ZSZYWACZA

HSP-12

Typ zszywek
/długość nóżek

T50-6, T-50-8, 
T50-10

Pojemność 
magazynka 180 zszywek

Ciężar [kg] 0,9

Rozmiary 
(dł. x szer. x wys.) 
[mm]

300x56x37

MODEL 
ZSZYWACZA

HT

Typ zszywek
/długość nóżek

35/15, 35/18

Pojemność 
magazynka 65 zszywek

Ciężar [kg] 3 3,3

Rozmiary 
(dł. x szer. 
x wys.) [mm]

1165
x240x75

MODEL 
ZSZYWACZA

MPT
1500

1665
x240x75

MPT
1000

Zszywacz młotkowy

Zszywacz HSP

Zszywacz paletowy
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ZSZYWKI TYP SZEROKOŚĆ DŁUGOŚĆ NÓŻEK

T

73

SBw

SB

35

1,27

1,25

1,27

2,6

2,3

6; 8; 10

6; 8; 10; 12

6; 10; 13; 16

10; 13; 16

16B 1,8 10; 12; 15; 18; 22

1,016w 10; 13

16DA 1,35 10; 13; 15; 18

32J 2,3 22; 25; 28; 32; 35; 38

32 
T-roll

1,9
1,9

15; 18; 22
15; 18

15; 18; 22; 24

ROZMIAR 
DRUTU

WYTRZYMAŁOŚĆ RODZAJ
POKRYCIA

WAGA ROLKI

0,5 x 2,5 880-930N/mm2 Cu, Zn 2,5kg 10kg 15kg

0,6 x 2,5 880-930N/mm2 Cu, Zn 2,5kg 10kg 15kg

0,8 x 2,5 880-930N/mm2 Cu, Zn 2,5kg 10kg 15kg

0,6 okrągły 780-830N/mm2 Cu, Zn 2,5kg 15kg

0,8 okrągły 780-830N/mm2 Cu, Zn 2,5kg 15kg

Typy, rozmiary i wygląd zszywek

Drut płaski i okrągły
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Maszyna EKOMET służy do produkcji bardzo TANIEGO materiału wypełniająco - 

amortyzującego metodą recyklingu poużytkowych kartonów pochodzących z do-

staw zaopatrzeniowych lub pozyskiwanych z rynku. Oszczędności wynikające z 

zastosowania są ogromne, mogą dochodzić nawet do 90%! 

 

EKOwypełniacz jest doskonałą alternatywą dla granulatów styropianowych, folii 

pęcherzykowej, woreczków napełnianych powietrzem itp. Jego główne zalety to 

niski koszt, uniwersalność i ekologiczny charakter.

Maszyna wykonuje dwa typy wypełniacza:

• przestrzenny (wstępnie uformowany materiał znacznie ułatwia proces pakowania, 

 eliminując konieczność ręcznego formowania, jak również posiada lepsze  

  właściwości amortyzujące)

• płaskie maty (nacięta mata wygodna w przypadku owijania lub przekładania 

   produktów, np. butelki, talerze)

Okres zwrotu nakładu inwestycyjnego poniesionego 

na zakup maszyny EKOMET jest wyjątkowo krótki 

i wynosi w większości przypadków od 2 miesięcy do 1 roku.

płaskie matywypełniacz przestrzenny

Maszyna Ekomet

18
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Okres zwrotu nakładu inwestycyjnego poniesionego 

na zakup maszyny EKOMET jest wyjątkowo krótki 

i wynosi w większości przypadków od 2 miesięcy do 1 roku.

Długość kartonu

Max. szer. wypełniacza [mm] 320 330 440

Grubość kartonu [mm]

Prędkość przerobu [m/min.]

Wydajność [m3/h]

Moc [kW]

Wymiary [mm]

Ciężar [kg]

Zasilanie [V / Hz]

MODEL ZSZYWACZA EKOMET 320

nieograniczona

0-10 0-15 0-18

11 12 20

do 5 do 8 do 20

0,75 1,1 4

1070x660x660 1260x820x880

150 160 310

400 / 50 400 / 50 400 / 50

EKOMET 330 EKOMET 440

ekomet jest wyposażony w 
utwardzone walce nacinające 
hartowane indukcyjnie o długiej 
trwałości

zabezpieczenie termo-
elektromagnetyczne 
chroni silnik przed 
uszkodzeniem

energooszczędny silnik 
trójfazowy 0,75 lub 1,1 
kw w modelach 320 i 
330 gwarantuje dużą 
moc przy niskich kosz-
tach eksploatacji

skrętne koła pozwalają 
na łatwe przemieszcza-
nie urządzenia

stabilna i 
solidna 
konstrukcja

cicha praca silnika do 
65 db zapewnia kom-
fort użytkowania

jeden cykl pracy 
umożliwia przycięcie 
na szerokość i prze-
robienie tektury

włącznik zasilania 
to szybkie włączanie 
i wyłączanie

maszyna wyposażona jest 
w stół podający oraz 
posiada regulację 
szerkości wypełniacza

zsyp pyłu w modelu 
440 umożliwia 
podłączenie wyciągu
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Firma DAMET jest obecna na rynku od 1989 roku.

Jesteśmy największym w Polsce producentem zszywaczy  

i zszywek do kartonów, oraz maszyn do produkcji wypełniacza.

Dysponujemy szerokim wyborem zszywaczy do opakowań.

Proponujemy proste, tanie i niezawodne technologie, dzięki którym zdobyliśmy 

zaufanie wielu krajowych i zagranicznych klientów. Nasze urządzenia  

pozwalają znacznie obniżyć koszty i poprawić estetykę opakowania.

Produkcja zakładu oparta jest na własnych rozwiązaniach konstrukcyjnych,  

które są wynikiem wieloletniej praktyki w przemyśle maszynowym.

Oferowane maszyny poddajemy szczegółowej kontroli jakościowej.  

Dzięki solidnej konstrukcji, wytrzymują one wieloletnią eksploatację  

w warunkach przemysłowych. Doświadczenie i wysokie kwalifikacje  

kadry to gwarancja najwyższej jakości naszych maszyn.

DAMET Sp. J.
Tuchom 8b

80-209 Chwaszczyno, Poland

tel. +48 58 55 28 528, fax +48 58 552 85 85

info@damet.com.pl

www.damet.com.pl
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