MÄRK DIN FRAMGÅNG
FLEXIMARK® Märksystem

FLEXIMARK® MÄRKSYSTEM

Din kompletta
leverantör av
märksystem!
FLEXIMARK® Märksystem säkrar oﬀshore industrin i Norge

FLEXIMARK® Rostfri syrafast märkning
Fleximark erbjuder märksystem i rostfritt syrafast stål SS2348
(AISI316) för extremt exponerade och belastade miljöer. Vår rostfria syrafasta märkning är av absolut bästa kvalitet och finns i en
mängd utföranden för kabel och komponentmärkning.
Rostfri syrafast märkning finns att beställa både som standardmärkning och kundanpassad märkning (FCC). Valet beror på ett
flertal faktorer, bland annat volym och tid. Rådgör gärna med oss
om vad som är bäst för just ditt projekt. Vår strävan är att göra
ditt arbete enklare, säkrare och mer effektivt.
FLEXIMARK® levererar märksystem till
både franska och svenska järnvägen.
FLEXIMARK® Stålbuntbandsverktyg HT-338
- För enkel och säker montering av syrafasta
rostfria stålbuntband!

Med närhet till marknaden...
Fleximark har bred erfarenhet av både större och mindre
projekt. Fleximark levererar idag FLEXIMARK® Märksystem till elinstallationer i alla slags miljöer inom exempelvis
följande områden:
• Solenergi

• Vindenergi

• Automation

• E-mobilitet

• Infastruktur

• Mat- och dryckesindustri

- Järnvägar
- Tunnlar och broar
- Flygplatser

• Maskin- och anläggningar
• Oﬀshore oil & gas

FLEXIMARK® Rostfri syrafast märkning
Standard

FLEXIMARK® Rostfri syrafast märkning FCC
Kundanpassad
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FLEXIMARK® Märksystem har använts vid
bygget av bro och vägtunnel över Öresund.
För komplett utbud och information se: www.fleximark.se

FLEXIMARK® MÄRKSYSTEM

FLEXIMARK® TA Foam

enfri!
Halog

FLEXIMARK® Graverade skyltar FCC
Kundanpassad

Rådgör med experter om vilket system
som passar din installation bäst.

FLEXIMARK® Kabelmärkning FCC

enfri!
Halog

FLEXIMARK® Etikett LCK

LCK 40
FLEXIMARK Märksystem i Emporia köpcentrum.
®

Standardsystem eller
kundanpassade
system?

FLEXIMARK®
Standard/Kundanpassade system
FLEXIMARK® Märksystem kan beställas som standardmärkning
för egen produktion eller som kundanpassad märkning med
sorterade färdigskrivna tecken vid leverans, klara att appliceras
direkt på ledare, kabel eller komponent. Vi levererar även programvara och märksystem för egen utskrift av märkning.
Välj ur vårt breda sortiment. I sortimentet ingår förutom rostfri
syrafast märkning och ettikettsystem även hylsor och graverade
skyltar samt tillbehör och verktyg för lättare applicering.

enfri!
Halog

FLEXIMARK® Cablelabel PUR
För komplett utbud och information se: www.fleximark.se

FLEXIMARK® Flexiprint LF
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FLEXIMARK® Märksystem
FLEXIMARK® omfattar ett brett sortiment av märksystem för
ledare, kablar och komponenter. I utbudet av produkter finns
märksystem för varje applikation, industri och marknad.

Fleximark AB - en del av LAPP GROUP
Fleximarks huvudkontor, produktion, lager och logistikcenter
ligger i Nyköping, Sverige. Fleximark är ett produktionsbolag i
Lapp Group koncernen, en global koncern och världsledande
leverantör av integrerade ledare, kabel- och kontaktprodukter
samt tillbehör. Återförsäljare av FLEXIMARK® Märksystem
finns därmed över hela världen. I Europa finns Lapp Group
koncernen representerad i nästan alla länder. För att kontakta din återförsäljare, besök www.fleximark.se/kontakt.

Varumärkeskvalitet
Idag är Lapp Groups varumärken några av de mest kända
inom det kabeltekniska området och de har erhållit ett
enastående rykte. Över hela världen står de för de värden
som vi och våra kunder anser avgörande: kvalitet, precision
och tillförlitlighet.

Certifikat och kvalitetssymboler
Många av Lapp Groups produktionsanläggningar är precis
som säljbolagen certifierade. Certifikat delas alltid ut av
oberoende organ och de är både en symbol för kvalitet och
ett bevis på opartiskhet samt tekniska “pass“ för internationell användning. Fleximark AB är certifierade enligt ISO
9001:2008, ISO 14001:2004 och Achilles samt är medlem i
REPA. Fleximarks sortiment uppfyller EU direktivets krav enligt “RoHS“ de produkter som produceras levereras i enlighet
med EU direktivet REACH.

Närhet och kompetens
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Fleximark har ett omfattande produktutbud under varumärket
FLEXIMARK®. Våra återförsäljare och säljare är därför en av
de starkaste länkarna till dig som kund. De möter dig i och din
verksamhet, ser behoven och möjligheterna. Vårt fokus ligger
på optimala lösningar, kostnadseffektivitet och långsiktighet.

För att kontakta din lokala återförsäljare, besök
www.fleximark.se/kontakt

