Produktion af gummiløsninger
til hele byggeindustrien.

Få fat på os døgnet
rundt

Hurtig produktion og
ekspres levering

Hav god samvittighed med
godkendte produkter

Vi ved, at drifts- og byggestop på byggepladsen
er kostbart. Står I akut og mangler et produkt i
produktionen eller på byggepladsen, kan I altid
få fat på os 24/7 alle ugens dage.

Vi ved, at I nogle gange står i situationer, hvor I har
brug for hurtig leverance nu og her. Af samme
grund tilbyder vi gerne at arbejde om natten, så vi
kan have jeres emner klar næste morgen.

Vi bruger anerkendte europæiske råvareleverandører, og tilbyder gummiprodukter som er
godkendt efter internationale brandnormer, og
kan indgå i svanemærket byggeri.

Vi leverer den gummiløsning I står og mangler
Siden 1983 har vi leveret gummiløsninger til byggeindustrien. Her kan bl.a. nævnes stålbyggeri, betonbyggeri, trapper, altaner, broer, facader, ny- og
tilbygning samt modulbyggeri. Vi har den rette viden og erfaring om gummi, skum og plast til jeres byggeprojekt. Vi har samlet et udvalg af produkter og
gummiløsninger, som vi er leveringsdygtige og specialister i.

Neopren mellemlæg til f.eks.
stål- og altanbyggeri

Trinlydsdæmpning til f.eks.
altaner

Elastomer bære- og brolejer

Tætningslister og -profiler

EPDM membran- og inddækningsdug

Gummihylser til betonstøberi

Ekspanderende fugebånd

Bærelejer – Armeret &
Uarmeret

Bæredygtige produkter

Butyl

Bændelgardiner

Og mange flere produkter
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Udvalg af produkter til
byggeindustrien.

Gummiprofiler
- Fås i forskellige materialer og
hårdheder
- Fås i fast gummi og cellegummi
- Fås i standard størrelser og specialmål

Cellegummiplader
- Fås i forskellige typer og hårdheder (fx
Neopren & EPDM)
- Fås i standard størrelser og specialmål
Anvendes bl.a. til fremstilling af
tætningslister, beskyttelse, isolering og
pakninger

Opskåret gummi
- Fås i forskellige typer og hårdheder
(fx. Neopren & EPDM)
- Kan opskæres/strimles i forskellige
bredder og tykkelser
- Kan leveres med klæb
- EU og CN kvalitet

EPDM Inddækningsdug
- Fås i forskellige tykkelser (0,5 mm, 0,75
mm, 1 mm, 1,2 mm)
- EU og CN kvalitet

Bærelejer
- Leveringsdygtige i både stålarmerede og
uarmerede bærelejer til understøttelse af broer
og lignende konstruktioner.
- Giver en sikker, pålidelig og vedligeholdelsesfri understøtning

Bændelgardiner
- Leveres med monteringssæt
- Fås i standard størrelser og
specialmål

Plast
- Fås i forskellige typer og hårdheder (fx. PEHD)
- Fås i standard størrelser og specialmål
- Anvendes bl.a. til fremstilling af afdækning,
slidplader, fendere, køreplader og beskyttelse

Butyl
- Fås i forskellige udformninger
- Kan leveres med klæb, alutape eller
flis efter behov

Lim
- Fås til forskellige anvendelsesmuligheder
- Vi rådgiver gerne så du får den
rigtige lim

Se mange flere
produkter her
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