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3M specialprodukter & tape

WALBOM A/S blev i firmaets nuværende form etableret i 1975, 
og har siden da specialiseret sig indenfor 3 områder:
•	 Inventar
•	 Alt	til	ESD-sikring,	herunder	også	inventar
•	 Salg	og	forarbejdning	af	3M	specialprodukter	&	tape
Indenfor	alle	områder	har	vi	gennem	mange	års	samarbejde	
med	industrierne	opnået	en	ekspertise,	som	gør	os	til	en	
stærk,	stabil	og	professionel	samarbejdspartner.

Vi	vil	med	denne	folder	give	en	kort	præsentation	af,	hvad	vi	
kan,	og	står	naturligvis	til	rådighed	skulle	den	give	anledning	
til	spørgsmål.

Fra	3M	tilbyder	vi	et	stort	udvalg	af	produkter
fra	deres	brede	og	dybe	sortiment.	Vi	kan	bl.a.
nævne	3M´s	industriprodukter,	hvor	tape,	klæbe-
stoffer	og	slibeprodukter	er	at	finde	samt	3M´s	
Engineered	Fluids	herunder	f.eks.	coatings.

Derudover	er	vi	forhandler	af	3M	Electrical	&	
speciality	tapes	og	skal	her	gøre	opmærksom	
på,	at	vi	er	UL-godkendt	3M	converter.	Dette	
betyder,	at	vi	kan	opskære	tape	i	præcis	de	
bredder,	som	vores	kunder	ønsker	og	samtidig	
levere	i	stykantal	efter	behov.
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Inventar
Alt inventar produceres i vores 3000 m² store produktions-
faciliteter, som består af komplette stål-, træ- og montage-
afdelinger. Vi tilbyder et stort udvalg af standardinventar, 
men producerer ligeledes inventar, som opfylder de speci-
fikke ønsker og behov, som kunden har defineret.

Vi tilbyder også andre former for udstyr til brug i forbindelse 
med inventaret f.eks. stole, lagerkasser, transportkasser etc.

ESD-sikring
Vores handelsafdeling kan tilbyde alt til ESD-beskyttelse lige fra komponent-
æsker til en komplet værkstedsindretning, og herunder naturligvis også ESD 
inventar. Vores mange års erfaring har givet os den rigtige know-how til 
at vejlede vores kunder i løsningen af ESD-relaterede problemer.

Vi har et stort og bredt produktlager, som består af produkter 
fra vores mange internationale samarbejdspartnere bl.a. 3M, 
som tilbyder et bredt udvalg af produkter til ”Static Control”.
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