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in de BINDER-kasten
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Gebruik van klimaatkasten
De Schreiner Group is ook bekend vanwege de ontwikkeling van speciale
etiketten voor de farmaceutische industrie. De markeringen op spuiten moeten
bijvoorbeeld bestendig zijn tegen invloeden als hitte, koude of vloeistoffen. Om
aan te tonen dat de etiketten ook in
dergelijke extreme situaties nog leesbaar zijn, gebruikt de teamleider van het
laboratorium klimaatkasten van BINDER.
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Schreiner Group GmbH & Co. KG
Bruckmannring 22
85764 Oberschleißheim
Telefoon +49 89 31584-0 | Fax +49 89 31584-5166
info@schreiner-group.com
Contactpersoon: Markus Rübekeil

Voordelen van constante klimaatkasten
Voordelen:
• Homogene klimaatomstandigheden door
APT.line voorverwarmingskamer
• Automatisch water toe- en afvoermanagement
• Reactiesnelle stoombevochtiging
• Interne gegevensregistratie
Toepassingsgebieden:
• Farmacie
• Automobielindustrie
• Drukkerijen en verpakkingsindustrie
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BINDER GmbH
Im Mittleren Ösch 5
78532 Tuttlingen,Germany
Tel. +49 7462 2005-0 | www.binder-world.com

> Model KBF 240
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