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YOUR BUSINESS IS EXTRUSION
ALL YOU NEED IS

PORTFOLIO

EN ︲ VIET



State-of-the-art extrusion increasingly shapes the trend of  more 
specific compounds, master batches and formulations.
Extrunet stays abreast of this progress by means of superb 
extrusion lines and toolings. Many specific extrunet details and 
optimized ECOnomy guarantee perfect solutions and results.

Việc ép đùn tiên tiến ngày càng định hình xu hướng về các 
hợp chất, hạt nhựa và công thức cụ thể hơn.
Extrunet vẫn luôn bắt kịp tiến trình này bằng các dây chuyền 
và dụng cụ ép đùn hàng đầu. Nhiều chi tiết riêng và biện 
pháp Tiết kiệm tối ưu của Extrunet đảm bảo mang lại các 
giải pháp và kết quả hoàn hảo.

The complete extrunet range of products and services extends 
from single toolings to the design of turnkey projects based on 
consistent process optimization and extrunet’s ECO energy-
saving systems. 

Phạm vi sản phẩm và dịch vụ hoàn chỉnh của Extrunet mở 
rộng từ các dụng cụ riêng cho đến thiết kế các dự án chìa 
khóa trao tay dựa trên phương thức tối ưu hóa quy trình sản 
xuất đồng bộ và dựa trên các hệ thống tiết kiệm năng lượng 
ECO của Extrunet.

TRENDS FOR EXTRUSION PORTFOLIO extru[net]

PROFILE EXTRUSION LINES
DÂY CHUYỀN ÉP ĐÙN BIÊN DẠNG

YOUR BUSINESS IS EXTRUSION
YOUR PARTNER

COMPLETE SYSTEMS
HỆ THỐNG HOÀN CHỈNH



extrunet tooling systems guarantee the fabrication of main and 
auxiliary profiles out of all required materials which base on 
product and process stability.

Các hệ thống dụng cụ Extrunet đảm bảo việc chế tạo các 
biên dạng chính và phụ ngoài tất cả các vật liệu cần thiết đều 
dựa trên cơ sở ổn định sản phẩm và tiến trình trình sản xuất.

EXTRUSION TOOLING
DỤNG CỤ ÉP ĐÙN

PVC, Wood Plastic Composite, Siding, Sealing, Foaming!
In addition to designing and production of tooling for PVC-
window profiles, extrunet shows extraordinary strength in 
manufacturing of extrusion components for WPC, foam, siding 
and sealing profiles. 

Nhựa PVC, Hỗn hợp nhựa gỗ, Vách ngoài, Vòng bít kiến, Bộ 
tạo bọt!
Ngoài việc thiết kế và sản xuất dụng cụ cho các biên dạng 
cửa sổ nhựa PVC, Extrunet còn cho thấy thế mạnh đặc biệt 
về việc chế tạo các bộ phận ép đùn cho biên dạng WPC, bọt, 
vách ngoài và bít kín.

RECIPES
CÔNG THỨC

From current twin-screw extruder of the performance range 
to modular single-screw extruder series - extrunet guarantees 
remarkable plastizising of most variable formulations meeting 
all possible requirements!

Từ máy đùn ép vít kép hiện hành thuộc phạm vi hoạt động 
cho đến cho đến dòng máy đùn ép vít đơn kiểu môđun, 
Extrunet đảm bảo quy trình nhựa hóa vượt trội của hầu 
hết các công thức biến đổi đáp ứng mọi yêu cầu tiềm năng!

Performance or module! 
extrunet scores in downstream extrusion equipment ECO and 
ECO+ with unbeatable profitability and ECOnomy. Procedure 
and process optimization are considered to be most essential in 
the extrusion process!

Hiệu suất hoặc môđun!
Extrunet thành công về thiết bị đùn ép xuôi dòng ECO và 
ECO+ với lợi nhuận và giải pháp tiết kiệm vượt trội. Việc tối 
ưu hóa quy trình và tiến trình sản xuất được xem là yếu tố 
thiết yếu trong quy trình đùn ép!

ALL YOU NEED IS EXTRUNET
FOR BETTER RESULTS. 

EXTRUDER

EXTRUSION DOWNSTREAM

MÁY ÉP ĐÙN

ÉP ĐÙN XUÔI DÒNG

PUT FRESH BREATH

INTO YOUR PROFILE



Go to www.extrunet.com to join us at extru[net]
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