Objevte Delta Neu
Kdo je Delta Neu?
Delta Neu, založena v r. 1963, patří do skupiny NEU a.s. a její hlavní aktivity jsou zaměřeny na evropský
ekonomický prostor. Hlavní sídlo firmy je ve Francii, filiálky má ve Velké Británii, Beneluxu, Portugalsku,
Španělsku a Maroku.
Delta Neu je přítomna v mnoha zemích, kde jsou její výrobky licenčně využívány (Spojené státy, Kanada,
Mexiko) nebo kde jsou dodávány prostřednictvím obchodních zastoupení (Skandinávie, Východní Evropa,
Magreb).

Co dělá Delta Neu?
Delta Neu vyvíjí a vyrábí prvky, které jsou instalovány samostatně nebo tvoří součást „dodávek na klíč“ a řeší
následující problémy :
- Ventilace a zlepšení pracovních podmínek (kontrola teploty a znečišťujících látek).
- Odprašování průmyslových procesů suchou a mokrou cestou.
- Pneumatická doprava odpadu vznikajícího při výrobě (papír, karton, obaly atd.).
- Filtrace a odlučování olejových mlh a par.

Základní charakteristika firmy Delta Neu
Delta Neu plně ovládá koncepci a výrobu nabízeného materiálu (ISO 9001).
Delta Neu plně ovládá návrh a realizaci dodávaných projektů.
Delta Neu dodá více než 20 000 zařízení ročně do více než 8 000 evropských továren.
Delta Neu je díky svým pobočkám a filiálkám vždy nablízku.
Delta Neu nabízí více než 300 inženýrů a techniků k vašim službám.
Delta Neu používá vzduch k řešení průmyslových problémů.
Delta Neu reaguje ve většině zemí světa díky svému oddělení exportu.
Delta Neu zajišťuje parametry dodaného zařízení u zákazníka.

Hlavní náplň činnosti
DELTA NEU
VENTILACE
Odvod tepla, ochlazování

ODPRAŠOVÁNÍ
Odsávání prachů a jejich filtrace suchou nebo
mokrou cestou

Přetlakové větrání
Centrální čištění vakuem
0dvod toxických plynů, par, olejových mlh a
pachů.

Pojízdné čistící centrály

PNEUMATICKÁ
DOPRAVA ODPADU
Nasávání odpadu (papír, karton, textil, kovy, hliník
atd.) od výrobních strojů

FILTRACE
Olejové mlhy
Kouře a dýmy
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DELTA NEU S.A.S.
Z.I. rue Ampère - BP 10 - 59932 LA CHAPELLE D’ARMENTIÈRES Cedex - FRANCE
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www.delta-neu.com - E-mail : delta.neu@delta-neu.fr
The manufacturer formally reserves the right to make any modifications it considers suitable to its models.

CEP : www.cep-socotic.com - 40C39TC rév a - Ed. 02-08

Ochlazování výrobků

