
AAG BYGGERI
profiler, pakninger, plader og måtter

en viden til forskel | en verden af muligheder | en sikker løsning

• • •
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AAG PROFILER OG LISTER
gummiprofiler og tætningslister

• • •

AAG PROFILER
Hos AAG finder du et bredt udvalg af profiler i 
både svampegummi og massiv gummi, de fleste 
i EPDM gummi, som er vind og vejrbestandigt. 
Firkantprofiler kan leveres både med og uden klæb, 
for nem montage. Profilerne leveres i bundter af 
løbende meter.

Vi har dag-til-dag levering på standard lagervarer og 
kort leveringstid på kundespecifikke løsninger.

Kontakt AAG for rådgivning om profiler og 
forespørgsler på profiler, som ikke forefindes i 
kataloget.
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LAGERFØRTE KRONLISTER
• 8 x 2 mm
• 9 x 4 mm
• 10 x 4 mm

• 10 x 5 mm
• 10 x 6 mm

AAG EPDM KRON TÆTNINGSLISTER M/ KLÆB

LAGERFØRTE D-TÆTNINGSLISTER
• 9 x 7 mm
• 12 x 10 mm

• 14 x 12 mm
• 21 x 17 mm

AAG EPDM D-TÆTNINGSLISTER M/ KLÆB

LAGERFØRTE FIRKANTPROFILER

• 10 x 5 mm
• 10 x 10 mm
• 12 x 10 mm
• 15 x 5 mm
• 15 x 10 mm
• 15 x 12 mm
• 15x 15 mm
• 20 x 5 mm
• 20 x 10 mm
• 20 x 12 mm
• 20 x 15 mm
• 20 x 20 mm
• 25 x 10 mm

• 25 x 15 mm
• 25 x 20 mm
• 25 x 25 mm
• 30 x 10 mm
• 30 x 15 mm
• 30 x 20 mm
• 35 x 10 mm 
• 35 x 15 mm
• 40 x 10 mm
• 40 x 15 mm
• 40 x 20 mm
• 40 x 25 mm
• 40 x 30 mm

AAG EPDM  FIRKANTPROFILER M/U KLÆB AAG KLEMPROFILER

LAGERFØRTE KLEMPROFILER

• Klemprofil EPDM / PVC
• Klemprofil EPDM m/slange
• Klemprofil EPDM m/vulst
• PCV klemprofil m/stålindlæg
• EPDM-profil m/stål og vulst
• Og mange flere

LAGERFØRTE RUNDPROFILER

• Ø2 mm
• Ø3 mm
• Ø4 mm
• Ø6 mm
• Ø8 mm
• Ø10 mm

• Ø12 mm
• Ø15 mm
• Ø20 mm
• Ø25 mm
• Ø30 mm
• Ø35 mm

AAG EPDM RUNDPROFILER
LAGERFØRTE EPDM BÅND

• 30 x 3 mm • 90 x 3 mm

EPDM BÅND

LAGERFØRTE P-PROFILER

• 43 x Ø15 x 2,5 mm • 58 x 30 x 6 mm

AAG P-PROFILER
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ERGONOMISKE MÅTTER
AAG tilbyder ergonomiske arbejdspladsmåtter, 
aflastningsmåtter, ståmåtter og gummimåtter i 
slidstærk og høj kvalitet til aflastning og isolering 
ved arbejdspladser. Vores ergonomiske måtter har 
mange anvendelsesmuligheder, og de er velegnede 
til brug på tværs af alle industrier, uanset om det 
er hård industri, produktion og lagerarbejde eller 
kontor og detail m.v. 

Ergonomiske måtter beskytter mod hårde, glatte og 
kolde underlag, og de aflaster ben og ryg, samtidig 
med at de er skridsikre. 

AAG bobbel måtte, fås i 1200 x 900 mm

AAG ribb måtte, fås i 610, 910 eller 1220 mm bredde, 
18.3 m længde

AAG ringmåtte, fås som R1: 1500 x 1000 mm eller 
R3: 1200 x 800 mm

AAG ergo måtte, 790 x 710 mm, fås som enkeltmåtte eller 
sammensætteligt system

AAG industri måtte, 910 x 910 mm

AAG GULVLØSNINGER
ergonomiske måtter og fliser

• • •



5

TILBEHØR TIL ERGONOMISKE MÅTTER
Som supplement til vores ergonomiske måtter, fører 
AAG et bredt sortiment, i form af bl.a. samleled, 
skråkanter etc.

GULVMARKERING
Med AAG Gulvmarkering får du en effektiv, sikker 
og synlig markering på gulv. AAG Gulvmarkering 
findes i mange forskellige udgaver og anvendes 
bl.a. til markering omkring produktionsudstyr, 
til retningsvisning og til afgrænsning af 
sikkerhedszoner. 

FALDFLISER
AAGs sortiment af faldfliser indeholder slidstærke 
og skridsikre gummi granulatsfliser, som forebygger 
alvorlige skader og faldulykker blandt især børn og 
unge. 

AAG gulvmarkering

AAG samleled til ringmåtter AAG faldflise

AAG skråkant AAG armeringsplader, 500 x 500 mm 

ARMERINGSPLADER
AAGs armeringsplader anvendes for at sikre et fast 
og massivt underlag. Pladerne er gennemtrængelige 
for vand, skridsikre og tåler belastning op til 50 tons 
pr. m2. 

Kontakt AAG for at høre om alle muligheder for 
gulvløsninger.
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LØSNINGER DER BESKYTTER
skridsikre og rengøringsvenlige overflader

• • •

SKRIDSIKRE GULVE OG TRAPPER
AAG tilbyder et bredt sortiment af skridsikre 
løsninger til gulve og trapper. Produkterne er 
velegnede til mange forskellige overflader, herunder:
• Beton, træ og ståltrapper (brandtrapper)
• Lasteramper
• Broer
• Ramper i hårdtræ
• Ujævne overflader
• Offshore og metro
• Arbejdsplatforme
• Stålgitter

Produkterne har et fleksibelt og elegant design med 
en holdbar og komfortabel overflade. 
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TEKNISK GUMMI TIL BYGGERI
diverse produkter

• • •
BUTYL TÆTNINGSLISTER
AAGs butyl tætningslister er en formbar tætning, 
som har evnen til at optage bevægelser, har en god 
vedhæftning og er særdeles holdbar. Vi har flere 
varianter af butyl tætningsbånd til ventilation, 
facadekonstruktion og byggeri. Vores butylbånd 
anvendes til tætning, lyddæmpning og/eller 
beskyttelse i alle former for byggeri og industri. Det 
fås i forskellige dimensioner, kvaliteter og farver.

GUMMIBUFFERE
Gummibuffere fra AAG anvendes primært inden for 
transport og industri og har til formål at beskytte og 
modstå stød og tryk fra biler og lastvogne.

AAG butyl tætningslister AAG ekspanderende fugebånd

EKSPANDERENDE FUGEBÅND
AAG tilbyder et bredt udvalg af ekspanderende 
fugebånd, som er et luft og vandtæt fugebånd 
specielt designet til samlinger i fx tagdækninger 
og facader. Vores fugebånd er resistente over for 
vind, vejr og regn samtidig med, at de tillader 
samlingerne at ånde.

BÆRELEJER
AAG tilbyder bærelejer og glidefolie til anvendelse 
inden for insitu-støbning, fundamenter, 
præfabrikerede elementer og understøtning af 
bjælker, dragere, lofter m.m. Vi tilbyder asistance i 
udviklingen af din individuelle løsning.

AAG bærelejerAAG gummibuffere, fås som 170 x 90 x 73 mm, 390 x 80 x 70 mm, 
455 x 255 x 105 mm eller 500 x 250 x 100 mm
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BESKYTTELSESLISTER
Beskyttelseslister anvendes til afskærmning af 
skarpe hjørner, kanter eller udsatte rør. De anvendes 
også på maskiner, reoler eller køretøjer. Listerne er 
fremstillet af polyurethan (PUR) og er opbygget med 
en kerne af PU-skum samt et stærkt slidlag.

ELASTIKSNOR
AAG Elastiknor består af latex, betrukket med 
polyethylene (PE) eller polyester (PES). PE er 
velegnet til brug på eksempelvis trailere og 
presenninger. PES er optimal over for belastninger 
fra vind og vejr, som ved brug på telte.

REGUPOL
Regupol® er anti-slip måtter, som kan anvendes 
til lydabsorption, slagbeskyttelse samt øgelse af 
friktionen mellem elementer. Måtterne fås i mange 
forskellige sammensætninger, som sikrer en bred 
vifte af egenskaber og applikationer.

AAG elastiksnor

AAG beskyttelseslister

AAG engangshandsker

AAG engangshandsker xtra comfort & strength

ENGANGSHANDSKER
Med AAG Engangshandsker beskytter du dine 
hænder mod de ydre påvirkninger, som de 
udsættes for på arbejdspladsen. Handskerne 
beskytter desuden emner mod hudkontakt og sikrer 
hænderne et meget bedre greb. 

Handskerne fås i størrelserne S, M, L eller XL. Skal 
handskerne bruges til lidt mere krævende opgaver, 
fås handskerne i xtra comfort & strength udgaven, 
hvor kvaliteten er en anelse tykkere.

AAG regupol
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VIBRATIONSDÆMPERE
AAG tilbyder et bredt sortiment af vibrations-
dæmpere og maskinsko til erhverv og industri. 
Uanset om du søger en gummi til vibrations-
dæmpning, chokdæmpning eller lydabsorbering, 
finder du altid en kvalitetsløsning hos AAG. 

Der findes et væld af muligheder og løsninger 
inden for vibrationsdæmpning og AAG har valgt 

AAG vibrationsdæmper Type A

AAG vibrationsdæmper Type B AAG vibrationsdæmper Type E

AAG vibrationsdæmper Type D

AAG vibrationsdæmper Type C AAG vibrationsdæmpere fås i diverse udformninger

at lagerføre udvalgte og populære dæmpere med 
hurtig levering. Samtidig er vi leveringsdygtige 
af et bredt vibrationsprogram i mange forskellige 
dimensioner, kvaliteter og udformninger med kort 
leveringstid.
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AAG fladpakninger

AAG fladpakninger

AAG fladpakninger

OPSKÅRET GUMMI M/U KLÆB
Hos AAG leverer vi opskåret gummi både i 
massiv gumme og cellegummi, med eller uden 
dobbeltklæbende tape i et væld af dimensioner. 

Opskåret gummi leveres på mål og længder 
efter individuelle ønsker. AAG har stor viden om 
de forskellige gummikvaliteters egenskaber og 
funktioner, og vi tilpasser altid behovet for opskåret 
gummi til dit projekt.

FLADPAKNINGER
Hos AAG kan du få fladpakninger i et væld af designs, 
materialer og udformninger. Vores produktion kan 
udstanse, vandskære eller skære på flashcutter. 
Fladpakninger fås både i massiv gummi og 
cellegummi og kan leveres med dobbeltklæbende 
tape.

LEVERING MED LYNETS HAST
Med flashcutting-teknologi kan AAG på få minutter 
fremstille alle former for pakninger i alle kvaliteter af 
gummi, skum og plast. Kontakt vores salgsafdeling 
for yderligere info.

AAG opskåret gummi med eller uden klæb

AAGs flashcutter kan lave kundespecifikke løsninger med lynets 
hast
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BÆNDELGARDIN
AAG tilbyder færdige og komplette bændelgardiner 
leveret på kundespecifikke mål. De er effektive mod 
træk, støv, varme, kulde og støj, samtidig med at 
der sikres uhindret transportgennemgang. AAG 
Bændelgardiner leveres enten som et komplet sæt 
med skinne og beslag eller på løbende meter.

BÆNDELGARDINER 
afskærmning i klar pvc

• • •

DIMENSIONER

• 200 x  1,2 mm
• 200 x 2 mm
• 300 x 3 mm

• 400 x 4 mm
• 1000 x 2 mm
• 1000 x 3 mm

AAG monteringsprofil til bændelgardin

AAG bændelgardin i løbende meterAAG bændel med monteringsbeslag
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WWW.AAG.WORLD
en verden af muligheder

• • •
BESTIL PÅ AAG.WORLD

Kontakt AAGs salgsafdeling for yderligere oplysninger, eller forespørgsler på ikke-lagerførte produkter.


