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yükümlülüğünden ibra etmez.Teknik değişikliklere tabidir. Veri sayfasının en yeni versiyonunu görmek için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz.   01

 sales@cellofoam.com.tr
 www.cellofoam.com.tr

F
İR

M
A

 B
İL

G
İS

İF
İR

M
A

 
F

İR
M

A
 B

İL
G

İS
İF

İR
M

A
 

CELLO® FİRMA BİLGİSİ

 iş AlAnlArı Cellofoam endüstriyel teknik ses yalıtımı ve ses sönümleme ürünleri sektörünün önde gelen uzman  
kuruluşlarındandır.

Akustik açıdan optimize edilmiş, montaja hazır ürünlerimiz, ağırlıklı olarak yumuşak köpük ve keçe bazlı 
(PUR,PE, PES,karışık elyaf) olup akustik özelliklere sahiptir.

Bu özellikler Cellofoam'un kendi geliştirdiği prosesler ve patentlerle sağlanmaktadır. Kaliteli akustik  
süngerleri üretmek amacıyla Cello® proses ; laminasyon prosesi yardımıyla bir biri ile uyumlu çeşitli  
akustik özellikler gösteren kombine ürünler üretebilmektedir.

Cellofoam kurulduğu 1963 yılından bu yana alevli ve kuru laminasyon proseslerine sahip, sektörün önde 
gelen kuruluşlarındandır.

Mevcut portföyümüzü boru yalıtımı, bantlar, titreşim yalıtımı, kompresör çeketleri ve susturucular  
tamamlamaktadır.

FirmA Aile Firması, Firma Sahibi: Holger Stehling, Jörg Roellinghoff

mArkA Cello®

işletme ekıpmAnlArı ►Sünger işlemesi (Cello®- proses) 
►Süngerlerin şekillendirilmesi ve sıkıştırılması, sızdırmaz hale getirilmesi, keçelerin laminasyonu  
►3D kenar işlemesi ve su jeti kesimi  
►Kesme ve boşaltma, sızdırmazlık bantlar için çoklu kesme ekipmanları  
►Çeşitli yanma ve akustik testlerin yapıldığı labaratuar 
►Çınlama odası 
►Hazır kesim parçaların tamamen folyolar ile kaplanması 
►Alevli ve kuru laminasyon 
►Melamin süngere hidrofobik özellik kazandırmak için sünger emdirme birimi 
►Isı iletkenlik testi, klima değişkenliği test cihazı, malzeme anelizi için FTIR spektrometre 

hizmetler ►Yüksek değerlere sahip köpükler ve keçe bazlı malzemeler  
►Yüksek kaliteli sızdırmazlık ürünleri, bantlar ve titreşim sönümleyici ürünler 
►Teknik ses uzmanlarımız tarafından yerinde ses ölçümü ve bilgilendirmesi 
►Müşteriye özel ürün geliştirme ve çözüm bulma 
►Kısa teslim süreleri
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►Biberach/Riss, Almanya 
►Ochsenhausen, Almanya 
►Eskişehir, Türkiye 
►Tábor, Çek Cumhuriyeti 
 
►Wroclaw (Breslau), Polonya 
►Orvault, Fransa

Üretim Yeri Biberach Üretim Yeri Ochsenhausen

Üretim Yeri Çek Cumhuriyeti Üretim Yeri Türkiye


