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MASTERFLEX POLSKA jest dystrybutorem trudno-
ścieralnych węży technicznych wykonanych z poliu-
retanu oraz producentem węży wentylacyjnych dla 
przemysłu, wyróżniających się bardzo dobrą wytrzy-
małością na działanie niekorzystnych czynników. 
Firma wytwarza węże z tkanin technicznych takich 
jak: PTFE, PE, PUR, PCW, neopren, silikon, viton, 
hypalon, kapton, kevlar, o wytrzymałości temperatu-
rowej od -70 do +1100°C z możliwością użycia w strefach 
zagrożenia wybuchem zgodnych z dyrektywą ATEX. 
Uzupełnieniem oferty przedsiębiorstwa są wentyla-
tory przemysłowe, odkurzacze przemysłowe, cyklony, 
ramiona filtrowentylacyjne i osprzęt peryferyjny.

MASTERFLEX POLSKA prowadzi działalność 
produkcyjno-handlową na terenie Płockiego Parku 
Przemysłowo-Technologicznego od 2013 roku 
w zakładzie produkcyjnym, w którym  wytwarzane 
są  różnorodne modele najwyższej jakości trudno-
ścieralnych węży elastycznych znajdujących zasto-
sowanie m.in. w przemyśle drzewnym, chemicznym, 
farmaceutycznym czy lakierniczym. Są one przezna-
czone do wentylacji przemysłowej, odprowadzania 
substancji chemicznych, odciągu spalin samochodo-
wych, odciągów spawalniczych, dygestoriów, trans-
portu cieczy i olejów, jak i materiałów sypkich czy 
do montażu w rozmaitych instalacjach użytkowych.
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 MASTERFLEX POLSKA is a distributor of abrasion-re-
sisting technical hoses and the expert manufacturer 
of a broad range of ventilation hoses, offering products 
made of such modern materials, as: PTFE, Kapton, 
Viton, Noepren, Hypalon, Silikon, Kynar, Santopren, PVC 
and PUR (i.e. polyester and polyether polyurethane). 
The temperature resistance of offered products ranges 
from -70 to +1,100°C and they can be used in explosive 
hazard zones. Products offered by the company are 
compatible with the EU-ATEX directive. The offer is also 
complemented by industrial fans, vacuum cleaners, 
cyclones, extraction arms, accessories and peripherals 
for ventilation. 

MASTERFLEX POLSKA has been operating in the 
Płock Industrial and Technological Park since 2013 in 
the production plant, in which the following hoses are 
manufactured: suction and transmission hoses with 
high abrasion resistance, suction hoses for the wood 
industry, suction and transmission hoses resistant to 
micro-organisms, intended for municipal machinery, 
suction and transmission hoses approved for food 
contact, air suction and outlet hoses for ventilation 
systems, air conditioning and welding smoke extraction 
hoses, hoses resistant to chemicals, hoses intended for 
discharge of exhaust gases from gasoline and diesel 
engines, medium- and high-temperature hoses. 


