MÆRK DIN FREMGANG
FLEXIMARK® Opmærkningssystemer

FLEXIMARK® OPMÆRKNINGSSYSTEMER

Din komplette
leverandør af
opmærkningssystemer
FLEXIMARK® Opmærkningssystemer sikrer oﬀshore
industrien i Norge.

FLEXIMARK® Rustfri syrefast opmærkning
Fleximark tilbyder opmærkningssystemer i rustfri syrefast stål
SS2348 (AISI316) til ekstremt udsatte og belastede miljøer. Vor
rustfri syrefaste opmærkning er af absolut højeste kvalitet og
findes i mange forskellige udførelser til kabel- og komponentopmærkning.

FLEXIMARK® levererar märksystem till
både franska och svenska järnvägen.

Rustfri syrefast opmærkning findes både som standard opmærkning og kundetilpasset opmærkning (FCC). Valget afhænger af
forskellige faktorer, blandt andet mængde og tid. Rådfør dig gerne
med os om hvad der de passer bedst til dit projekt. Vi stræber
efter at gøre dit arbejde lettere, sikre god kvalitet og effektivitet.

FLEXIMARK® Stålkabelbinder værktøj HT-338
- Til nem og god montering af syrefaste rustfrii
stål kabelbindere!

God erfaring på markedet ...
Fleximark har bred erfaring med både større og mindre
projekter. Fleximark leverer i dag FLEXIMARK® opmærkningssystemer til elinstallationer i mange forskellige
områder f.eks.:
• Solenergi

• Vindenergi

• Automation

• E-mobilitet

• Infrastruktur

• Fødevareindustri

- Jernbaner
- Tunneler og broer
- Lufthavne

• Maskinbygge industrien
• Oﬀshore olie og gas

FLEXIMARK® Rustfri syrefast opmærkning,
standard

FLEXIMARK® Rustfri syrefast opmærkning FCC,
kundetilpasset
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FLEXIMARK® Opmærkningssystem er blevet
anvendt på Øresundsbroen.
Få et overblik over det komplette udbud på www.fleximark.se/kontakt

FLEXIMARK® OPMÆRKNINGSSYSTEMER

FLEXIMARK® TA Foam

enfri!
Halog

FLEXIMARK® Graverede skilte FCC,
kundetilpasset

Rådfør dig gerne med vore eksperter om hvilket
system der passer bedst til din installation.

FLEXIMARK® Kabelopmærkning FCC

enfri!
Halog

FLEXIMARK® Etikett LCK

LCK 40
FLEXIMARK Opmærkningssystem i Emporia indkøbscenter.
®

Standard system
eller kundetilpasset
system?

FLEXIMARK®
Standard / Kundetilpassede systemer
FLEXIMARK® Opmærkningssystemer kan bestilles som standard
opmærkning til egen produktion eller som kundetilpasset opmærkning med færdigskrevne tegn og sorteret klar til montage
på kabel eller komponent. Vi leverer også software og labels til
udskrift på egen printer.
Vælg ud fra vort brede sortiment. I sortimentet indgår desuden
rustfri syrefast opmærkning og etiketsystem samt terminalrør og
graverede skilte samt tilbehør og værktøj for let montage.

enfri!
Halog

FLEXIMARK® Cablelabel PUR
Få et overblik over det komplette udbud på www.fleximark.se/kontakt

FLEXIMARK® Flexiprint LF
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FLEXIMARK® Opmærkningssystem
FLEXIMARK® tilbyder et bredt sortiment af opmærkningssystemer til enkeltledere, kabler og komponenter. I vort store
sortiment findes opmærkningssystemer til alle applikationer.

Fleximark AB - en del af Lapp Group
Fleximarks hovedkontor, produktion, lager og logistikcenter
ligger i Nyköping, Sverige. Fleximark er en produktionsenhed
i Lapp Group koncernen, en global koncern som er ledende
inden for kabel- og kabeltilbehør. Fleximark sælges worldwide
gennem Lapp Group som har egne kontorer i mere end 40
industrialiserede lande og er dermed repræsenteret i hele
verden. På det danske marked sælges og markedsføres
FLEXIMARK® Opmærkningssystem af LAPP GROUP
DANMARK.

Varemærke
I dag er Lapp Groups varemærke blandt de meste kendte inden for det kabeltekniske område og har et fremragende ry.
Over hele verden står Lapp Group for de værdier som vi og
vores kunder anser som afgørende: kvalitet, præcision og pålidelighed.

Certifikat og kvalitetssymboler
Mange af Lapp Groups produktionsfaciliteter er - som salgsselskaberne - certificeret. Certifikaterne gives altid af en uafhængig organisation og er både et symbol på kvalitet og en
teknisk godkendelse for international anvendelse. Fleximark
AB er ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 og Achilles certificeret samt medlem af REPA. Fleximarks sortiment opfylder EU
direktivet ”RoHS” og produkterne som produceres og leveres
kontrolleres desuden ifølge EU direktivet REACH.

Nærhed og kompetence
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Fleximark har et omfattende produktsortiment med varemærket FLEXIMARK®. Vore forhandlere og sælgere er derfor et af
de stærkeste links til dig som kunde. De møder dig i din virksomhed, ser dine behov og muligheder. Vi fokuserer på optimale løsninger, kost effektivitet og bæredygtighed.

Find din lokale forhandler på
www.fleximark.se/kontakt

