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A HUKLA ötvözi a régi hagyományokat az 
innovatív vállalti struktúrával. 1936-ban 
alapították a matrac gyárat Haslach-ban, 
1951-től napjainkig, a HUKLA kárpitozott 
bútorokat gyártott Gegenbach-ban, a 
Fekete-erdő szélén, egy nemzetközi 
cégcsoport magjaként. 1994-ben egy másik 
termelő oldalt, a kelet-német Torgelow-t 
bízták meg és 2004-ben a  HUKLA  a 
Steinhoff csoport tagja lett.
A Hukla-Gengenbach gyár különböző 
kárpitozott bútoralkatrészeket használ 
lakóterekben, mint például párnákat vagy 
karfákat. 

PU habzó eszközök előtte                                                                 és szárazjeges tisztítás után.

ASCOJET szárazjég-szóró rendszer a  
Hukla Möbel GmbH-nak

A penész tisztítására és a gépek karbantartására, a HUKLA Gengenbach-ban is a svájci 
ASCO CARBON DIOXIDE LTD cégre és az ASCOJET szárazjég-szóró technológiára 
támaszkodik.

A minőség a legnagyobb érték a HUKLA számára, épp úgy, mint a penésztisztításra 
vonatkozó követelményei. Alapos mérlegelés után a svájci ASCO CARBON DIOXIDE LTD cég 
és az ASCOJET szárazjég-szóró technológia mellett döntöttek. Az ASCOJET 908 szárazjég-
szóró berendezés gyengéden és hatékonyan tisztítja a penészgombákat. Ezen kívül a HUKLA 
is használja az ASCOJET szárazjég-fúvó eljárást karbantartási célokra. 

CO2 Production and Dry Ice Plants - Tanks - Ancillary CO2 Equipment

Az ASCOJETszárazjég-szóró berendezésnek köszönhetően a 
szerszámok használata jelentősen csökkent.
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Az ASCO-ról:

Az ASCO teljes CO2 és szárazjég megoldásokat nyújt. A termékcsalád szárazjég-szóró 
berendezéseket, szárazjég gyártó gépeket, CO2 termelő és visszanyerő berendezéseket, 
különböző CO2 és szárazjég kiegészítőket, valamint folyamatban lévő speciális 
projekteket kínál. Az ASCO közel 20 éve vezető szerepet tölt be a szárazjég-fúvó 
technológia területén. Az ASCO nem csak erős szárazjég-fúvó gépeket kínál, hanem 
teljes egyéni megoldásokat is széleskörű tanácsokkal, pl. optimális integrálása a gyártási 
folyamatokba, szárazjég logisztika, zajvédelem stb.

2007 óta az ASCO a Messer Group nemzetközi ipari gáz vállalatának leányvállalata, 
illetve a CO2 kompetencia központja. 

A HUKLA is megvásárolhatja az ASCO 
szárazjég követelményeket.

A szárazjég-szóró folyamat bevezetése előtt, 
a tisztítás még időigényes kézi dörzsölést, 
illetve kefe és kaparó használatát jelentett. 
Az ASCOJET szárazjeges tisztítás 
alkalmazásával rengeteg időt spórolhatnak 
meg.„Az öntőformák méretétől függően, a 
takarításhoz csupán fél vagy egy órára van 
szükségünk, ami előtte akár négy órán át is 
tartott“,mondja Markus Gross, termelési 
vezető. Markus Gross véleménye szerint a 
szárazjég használatának számtalan előnye 
létezik. 

Mivel a szárazjég a lecsapódás előtt közvetlenül szublimál, nem hagy maga után másodlagos 
hulladékot. A szárazjég használata óta jelentős szerszámkopás csökkenés tapasztalható, 
ugyanis semmilyen formában sem károsítja az öntőformákat vagy a szerszámokat, és ez által 
növelheti az élettartamot és jelentősen csökkenti a költségeket is.

Miért választotta a HUKLA az ASCO-t? „ Az ASCO egy részről a legjobb ár értékű, más 
részről pedig olyan tisztítási megoldásokat nyújt, amiket speciálisan a szükségleteinkhez 
igazítottak “, mondja Markus Gross az együttműködésre.

A szárazjég-szóró technológia használata óta hatalmas 
időmegtakarítás tapasztalható.




