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Všechny údaje představují průměrné hodnoty a jsou uvedeny na základě nejlepších vědomostí. Jsou však nezávazné a v každém případě vylučují 
ručení za škody a újmy, ať už jsou jakéhokoliv druhu i co se týče ochranných práv třetích osob. Uvedené informace nezbavují zákazníka povinnosti 
vyzkoušet materiál speciálně pro zamýšlený účel použití a prostředí. Poslední verzi datového listu naleznete na našich webových stránkách.   01

CELLO® INFORMACE O SPOLEČNOSTI

obchodní prostory Společnost Cellofoam je uznávaným specialistou v oblasti zvukové izolace a těsnění pro průmyslové a 

technické aplikace.

Dodáváme širokou škálu hotových akusticko-izolačních výrobků, které jsou určeny pro okamžitou 

montáž. Tyto výrobky jsou vyráběny především z pěnových materiálů a netkaných textilií (pur, pe, pp, 

pes, mix vláken) a jejich výroba je založena na našich technologiích a patentech.

Naše speciální Cello® postupy pro zpracování pěnových materiálů nám umožňují vyrábět vysoce kva-

litní absorpční výrobky. Dalším významným přínosem jsou naše znalosti z oboru laminačních technik, 

díky kterým můžeme naše materiály různě kombinovat.

Již od svého založení v roce 1963 jsme jedním z předních výrobců, kteří používají techniku laminování 

plamenem a suchou laminaci pomocí lepidla.

Další naší specializací je zpracovávání netkaných textilií. Pomocí moderních strojů dokážeme dle 

specifikace zákazníka tvarovat dvou a tří rozměrné díly, které jsou tvarově stálé. 

Naše výrobkové portfolio zahrnuje take izolace pro potrubí a roury, lepicí pásky, izolace pro tlumení 

vibrací, akustické obaly pro kompresory a tlumiče hluku. 

společnost Rodinná firma; majitel: Jörg Roellinghoff a výkonný ředitel: Holger Stehling

ochranná známka Cello®

výrobní zařízení ►Stroje pro zpracování pěnových materiálů (Cello®-proces) 

►Stroje pro tvarování a lisování pěnových materiálů, laminování materiálů vč. netkaných textilií 

►3d – tvarové řezání a řezání vodním paprskem 

►Široká řada nástrojů a zařízení pro řezání a vysekávání, mimo jiné i těsnících pásek

►Laboratoř s početnou měřicí technikou, technikou pro požární testy a zařízením pro akustické testy 

►Dozvuková komora pro akustická měření 

►Zařízení pro kompletní utěsnění povrchu hotových dílů 

►Stroje pro laminování plamenem nebo pomocí práškového lepidla 

►Zařízení pro impregnaci pěnových materiálů

►Měřič tepelné vodivosti, komora pro klimatické testy, ftir spektrometr pro analýzu materiálů

služby ►Vysoce kvalitní zvukově izolační a tlumící výrobky z pěnových materiálů a netkaných textilií 

►Vysoce kvalitní těsnění, lepicí pásky a materiály pro tlumení vibrací

►Akustická měření a poradenství prováděné našimi zkušenými odborníky přímo u zákazníka

►Vývoj výrobků dle specifikace zákazníka a řešení problémů

►Krátké dodací termíny

lokality 

prodejní kanceláře

► Biberach/Riß, Německo

► Ochsenhausen, Německo

► Eskişehir, Turecko

► Tábor, Česká republika 

► Wroclaw, Polsko

► Orvault, Francie

Výrobní hala v Biberach Výrobní hala v Ochsenhausen

Výrobní hala v České republice Výrobní hala v Turecku


