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VI ER EKSPERTER INDENFOR

TAPE
BESKYTTELSESFOLIER

EN DEL AF FFT COMPANY GROUP 
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»Vi har i 20 år været jeres kompetente og pålidelige 
samarbejdspartner indenfor tekniske tapeløsninger, 
Beskyttelsesfolier og form-udstansede dele i Tyskland, 
Østrig og Skandinavien.«



FIRMA

Som autoriseret partner og converter for Nitto, 3M, Novacel, Scapa og Tesa er vi jeres eksperter 

ved valg og bearbejdning af tekniske tapeløsninger samt folier til overfladebeskyttelse.

Med vores kompetente rådgivning, egen produktion og lager i både ind og udland, er vi i stand til 

at imødekomme jeres individuelle ønsker og krav.

Med over 80 medarbejdere og et moderne og bredt logistisk netværk, sørger vi for at jeres leve-

rancer altid ankommer til rigtig tid og sted.

Hurtig, fleksibel og kompetent
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København

Danmark

Østrig

Salzburg

Tyskland

Stapelfeld
Lübtheen
Gallin
Nürnberg



KVALITET

Vi tilbyder kundespecifikke løsninger indenfor tape- og beskyttelsesfolier der til fulde 

opfylder jeres krav. Både teknisk som i størrelse og form. Professionel rådgivning, 

fleksibel service, korte leveringstider og hurtig fremsendelse af prøver er for 

os en selvfølgelighed.

Med vores moderne maskinpark garanterer vi en ensartet og altid høj kvalitet. Grund-

laget for dette ligger i vores ISO 9001:2015 certificering.

Jeres tilfredsstillelse er vores prioritet !

Højeste kvalitet gennem stærkeste 
samarbejdspartnere.

Vi er jeres samarbejdspartner for:
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»Vi leverer en kompetent og omfattende service - fra selve den 
tekniske rådgivning, ved bestilling til den egentlige levering.«



»Vi leverer en kompetent og omfattende service - fra selve den 
tekniske rådgivning, ved bestilling til den egentlige levering.«
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BILINDUSTRIEN   |   METALBEARBEJNING   |   GRAFISK INDUSTRI   |   FLYINDUSTRIEN   |   

BYGGE OG ANLÆG   |   MØBELINDUSTRIEN   |   PLASTINDUSTRIEN OG VINDINDUSTRIEN

Om det er enkeltproduktion, små-serier eller større serie-produktion : Takket være vores mangeårige erfaringer 

indenfor en række brancher, er vi altid i stand til at finde den løsning der passer til jeres behov og anvendelse.
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»Vi tilbyder kundespecifikke løsninger indenfor 
alle områder!«



MARKEDER
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»Selvklæbende tapeløsninger til industri og handel - vi tilbyder et 
komplet program af tekniske løsninger og dimensioner.«
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TAPE

Tekniske tapeløsninger anvendes bredt indenfor en lang række 

industrier. De adskiller sig i kraft af forskellige klæbesystemer, forskellige 

typer bæremateriale, tykkelse og andre specifikke egenskaber.

Vi stiller vores know-how til rådighed i udvælgelsen af den løsning der 

passer til jeres proces.
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ENKELTSIDET

DOBBELTSIDET

HIGH-PERFORMANCE

PVC

SKUM

SPECIAL



BESKYTTELSESFOLIER

Selvklæbende og let-aftagelige beskyttelsesfolier beskytter overfladen på jeres 

produkt i forbindelse med videre bearbejdning, lagring og transport. Vi tilbyder et 

bredt program af produkter fra kendte producenter til alle gængse typer overflader. 

Vi tilbyder en kompetent rådgivning i forbindelse med valg af produkt.

METAL

GLAS

TRÆ

PLASTIK

LAK

HØJGLANS

TEKSTIL
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»Ved udvælgelse af det rigtige materialevalg og klæbesystem, 
finder vi altid den løsning der passer til at beskytte overfladen 
af jeres produkt.«
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FORMUDSTANSNING

Ved hjælp af vore moderne stansemaskiner kan vi tilbyde formudstansede dele af tape og 

folier som åbner nye muligheder for at vælge tilpasning til geometri og kontur.

Sammen med jer udvikler vi den stansede løsning der passer til den givne applikation.
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ROTATIONSSTANS

FLADSTANS

LASERSKÆRING

PLOTTER

»Fra en enkelt limdråbe til kompleks geometri - et færdigt 
udstanset produkt vil også optimere jeres proces !«
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PRODUKTION

STANSE   |   LASER   |   SKÆRE    |   SAVE   |   LAMINERE   |   VIKLE 

Fra vores produktion i Stapelfeld, Lübtheen og Gallin tilbyder vi jer individuelle løsninger efter 

mål. I kraft af vores store og vel-assorterede højlager, er vi i stand til, hurtigt at levere kundetil-

passede størrelser - hvis påkrævet, allerede i morgen !
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»Standard er ikke godt nok !
På vores moderne udstyr tilbyder vi individueller bredder og 
længder, der matcher jeres ønsker.«



»Standard er ikke godt nok !
På vores moderne udstyr tilbyder vi individueller bredder og 
længder, der matcher jeres ønsker.«
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KONTAKT

CONTRA ABRASIVES APS

Flæsketorvet 68, 1

DK-1711 København V

Denmark

Tel.: +45 3881 6010

info@contra-abrasives.dk

www.contra-abrasives.dk


