
Der er kun én ting, 

der er vigtigere end 

høj kvalitet og 

den rigtige pris



Leveringssikkerhed!
Begrebet ”tid er penge” går aldrig af mode. I hvert fald ikke, hvis du er i  
en situation, hvor du er ved at løbe tør for folie til emballering af dine varer. 

Hos Eric Storm A/S ved vi, at leveringssikkerheden er alfa og omega,  
og vi svigter dig ikke: Vi leverer til aftalt tid. Hver gang.

Rådgivning
Vores arbejdsliv er folie, folie og folie. Vi beskæftiger 
os ganske enkelt ikke med andet. Derfor er vi en god 
rådgiver og en kvalificeret samarbejdspartner, som 
sætter en ære i at yde den bedst mulige sparring 
med hensyn til hvilke varer, der kræver hvilke folier. Vi 
stræber efter at være en attraktiv samarbejdspartner, 
som tilfører værdi til din forretning. 

Levering
Som kunde hos Eric Storm A/S bestemmer du, om 
du vil have din folie leveret direkte fra producenten, 
eller om du foretrækker successiv levering fra vores 
14.000 pallepladser på det 7.000 kvm. store lager. 
Uanset hvad du vælger, kan du være tryg ved, at vi 
leverer den rette vare til den rette tid.

Kvalitet
Hos Eric Storm A/S kan du få en folie med netop  
de kvaliteter, du har behov for. Dette uanset om du 
prioriterer styrke, vejrbestandighed, miljøhensyn eller 
noget helt fjerde! Sortimentet modsvarer dine krav  
og ønsker. Vores førsteprioritet er, at du er tilfreds  
med vores service og produkter. 

Pris
Vi sætter barren højt, når det gælder kvalitet, rådgiv-
ning og levering. Vi sørger for at justere vores værdi-
kæde, så omkostningerne holdes nede. Det sikrer,  
at du altid handler til konkurrencedygtige priser. 

Emballager
•	 FFS Folie

•	 Strækfilm og topfolie

•	 Krympe- og  

afdækningshætter

•	 Poser og sække

Alle folier kan produceres  
med tryk 



Eric Storm A/S
Da Eric Storm i 1965 grundlagde sin grossistvirksomhed, havde han 
næppe forestillet sig, at den efter 50 år ville være blandt landets førende 
inden for plastfolier og kvalitetsløsninger til et bredt udsnit af dansk  
industri, byggeri og landbrug.

Vores succes skyldes flid, sund fornuft, omhu og dygtige medarbejdere, 
der gennem årene har opbygget en effektiv organisation med fokus på 
leveringssikkerhed og tætte relationer til både kunder og leverandører.

I dag fremstår Eric Storm A/S som én af Danmarks absolut førende  
leverandører af plastfolier, afdækningsmaterialer og tilhørende produkter.
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Vi sidder klar
Har I lyst til at høre mere om, hvad vi kan tilbyde, sidder vi klar ved tele-
fonerne hver dag mellem kl. 8.00 og 16.00. Vi kommer også gerne forbi 
jeres virksomhed og viser mulige løsninger på jeres emballeringsopgaver.

Kontakt os på 66 13 53 64 eller på info@eric-storm.dk
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