
Het ERIKS Gasket 
Technology team van specialisten 
staat voor u klaar 24u, 7/7!

Tijdens kantooruren:  
+32 (0)3 829 27 20

24u, 7/7:    

+32 (0)471 77 77 07

Per mail:    
flangegaskets@eriks.be

ERIKS gasket  
technology
Service binnen handbereik 24u. 7/7

Product Leadership

Wereldwijd biedt ERIKS u de beste turnkey oplossingen in stromings-
techniek. Profiteer van onze diepgaande applicatiekennis, die we in 
de loop van jaren in het bedrijf hebben opgedaan en verminder de 
totale kosten in uw supply chain. Bestellen is eenvoudig en efficiënt. 
ERIKS brengt u kwaliteitsproducten die betrouwbaar presteren onder 
de zwaarste omstandigheden. Maar het gaat veel verder dan dat. Wat 
uw branche ook is, innovatie is een drijfveer en dat geldt ook voor 
ERIKS. Ook gaskets die minder courant zijn, produceren we in no-time, 
24u. 7/7!
 

Op basis van uw wensen kunnen wij elke denkbare vlakke dichting in eigen huis produceren, van PTFE, vezel- en 
grafietpakkingen tot rubber- of metaalpakkingen. Van kleine series en MRO tot grote volumes voor de OEM-markt.

Pendant les heures de bureau:

+32 (0)3 210 91 10
flangegaskets@eriks.be
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Ons aanbod
■ Rubberdichtingen
■ Vezeldichtingen
■ Grafietdichtingen
■ PTFE- & ePTFE-dichtingen, gevuld PTFE
■ Spiraalgewonden dichtingen
■ Kamprofielen en MRG-pakkingen
■ Isolatiesets
■ Metalen ringen
■ Flenstoebehoren 
■ Mica

■ Ring type joints
■ Gegolfde dichtingen
■ Steekpakkingen 
■ Flensbeschermers 
■ Pipe support systemen
■ Studbolts
■ Isolatiematrassen
■ Technische weefsels

Onze merken
ERIKS heeft wereldwijd het meest uitgebreide assortiment  
pakkingen. Met LeaderGasket is ERIKS in eerste instantie zelf produ-
cent. Daarnaast bundelen we voor onze klanten ook enorme volumes 
A-brands. We bieden u toonaangevende merknamen in pakking-
technologie die zelfs onder de meest uitdagende omstandigheden 
uitblinken. Betrouwbaarheid en efficiëntie staan bij ERIKS voorop, 
zodat je er zeker van kunt zijn dat de producten die we bieden  

voldoen aan de internationale normen.
Samen met onze belangrijkste productiepartners ontwikkelen we 
nieuwe maatwerkoplossingen en -technieken die de prestaties  
verbeteren en kostenbesparingen opleveren. 
Wij vertegenwoordigen 's werelds meest gerespecteerde pakking-
fabrikanten:

Eigen productiefaciliteit   
voor zowel soft als (semi-)metallieke afdichtingen

In onze productiefaciliteit in de Antwerpse haven fabriceren wij 
naast de veel gebruikte standaard (DIN-, ANSI-) afmetingen in 
grote series ook enkele stuks en kleine series. Met ons complete  

machinepark met CNC-draaibanken, snijmachines met waterstraal, 
laser en high tech plotter kunnen wij iedere flensafdichting snel  
fabriceren in elke vorm, hoe complex ook.

Snelle service voor speciale eisen
Door de eigen productie van flensafdichtingen, kunnen wij snel  
reageren op speciale wensen van onze klanten. 24u. 7/7
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Samenstellen

Gegolfde dichtingen Kam profiel dichtingenRing Type Joints
Lensringen

Laslippen dichtingen
Steekpannen

Vlakke drager (MRG)

Spiraalgewonden pakkingen Vlakke  dichtingen
in rubber, vezel, grafiet, 

PTFE, ePTFE, gevuld PTFE  
én Mica

Draaien & Snijden Constructie Wikkelen Snijden zachte materialen
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Snijden met 
waterstraal 

en laser

High tech 
productie 

met plotter
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Neem rechtstreeks contact  
met onze specialisten 
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