
METAL EXPANSION JOINTS



LBH Metal Expansion Joints
is a range covering any
application, where LBH Fabric
Expansion joints are not
suitable due to pressure
conditions. As for all other LBH
products, the common factor is
the superior quality and the
focus on special design
solutions. 

Standard Designs available
are: Axial- , Lateral- , Angular-  
and Universal Expansion Joints.
Circular designs are supplied
in standard sizes from Dia. 25
to Dia. 5000 mm. Rectangular
designs are manufactured with

rounded corners or camera
corners. (The largest rectangu-
lar expansion joint dimension
supplied as yet is 7 x 14
meters). The pressure range is
up to 160 bar. The expansion
bellows are manufactured as
multi-ply bellows and can be
combined into double expansion
joints and fitted with tie-rods,
inner sleeves and other
accessories, if required. Design
calculations are carried out
according to EJMA standards
and can be documented by
optional testing procedures. 

Special Designs include among
others: hinged expansion
joints, gimbal expansion joints
and pressure balanced
expansion joints, as well as a
complete range of penetration
seals (Pen Seals) for boiler tube
outlet service. 

Steel Qualities supplied as
standard are: AISI 304, AISI 316,
AISI 321, Avesta 253 MA,
Inconel, Incoloy and Titanium.

LBH Metal Expansion Joints
complete the range of LBH
products for any possible
application in the field of
Expansion Joint Technology :
Fabric Expansion Joints,
Elastomeric Expansion Joints,
Bellowrap, Pen Seals, Fire
Seals.
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Potravinářský průmysl
Farmaceutický průmysl

Biotechnologie
Petrochemie

Chemický průmysl
Energetika

Úprava vody
Papírenství a zpracování celulózy

Plynárenský průmysl
Keramický průmysl

Zpracovatelský průmysl

 Firma s tradicí od r. 1990 se při svém vzniku zaměřila na dodávky základních komponent, přístrojové a měřící techniky a dodávky technologií 
pro farmaceutický a potravinářský průmysl. Cílem bylo zajistit kompletní dodavatelsko - inženýrské služby, včetně servisu. V roce 1998, který byl pro 
firmu velmi významným mezníkem, proběhla transformace společnosti do nynější formy. V dalších letech činnosti společnosti dochází k rozšíření 
portfolia a je navazována spolupráce s partnery v oblasti armatur, komponent, ventilů, procesní měřící techniky a čerpadel.

 Oblastí působnosti je potravinářský, farmaceutický průmysl, biotechnologie, chemický průmysl, petrochemie, úprava vody, papírenství a 
celulóza, energetika, keramický průmysl a zpracovatelský průmysl. 

 Firma REGOM INSTRUMENTS je díky širokému dodavatelskému portfoliu a bohatým zkušenostem schopna zajistit dodávky armatur, 
komponent, čerpadel, přístrojů a zařízení.

 Cílem společnosti REGOM INSTRUMENTS je poskytování kvalitních služeb a spolehlivých dodávek pro co nejširší okruh zákazníků.

REGOM INSTRUMENTS s.r.o.
tel.: +420 241 402 206, +420 241 433 152
fax: +420 241 400 290, +420 241 433 151
e-mail: regom@regom.cz
skype: regom-office
www.regom.com

flow & process solutions



  

 
 
 
 

REGOM INSTRUMENTS s.r.o. 
Brabcova 1159 / 2 
147 00 Praha 4 
CZECH REPUBLIC 
 
Tel:       +420 241 402 206 
Fax:     +420 241 400 290 
Mail:     regom@regom.cz 
Skype:   regom-office 

www.regom.cz 
 

 

 


