
Kundetilpassede og -specifikke 
gummiemner til industrien



Hos Olet Industrigummi producerer vi form-
pressede og sprøjtestøbte kundespecifikke 
gummiemner samt gummi-/metalforbindel-
ser. Desuden producerer vi emner i fødevare-
godkendte kvaliteter. Størrelsesmæssigt svin-
ger emnevægten fra under 1 gram til omkring 
40 kilo og seriestørrelsen fra under 10 stk. til 
100.000 stk. eller flere. 

Individuel og fleksibel  
produktion af kundespecifikke  
gummiemner

Formstøbt gummi er en fleksibel komponent, 
som er anvendelig ved krævende konstrukti-
oner. Ofte vil gummi være den rette løsning 
på en konkret opgave, da det har unikke egen-
skaber, som eksemplevis på én og samme tid 
kan opfylde krav til tætningsfunktioner, flek-
sibilitet, dæmpning, slidstyrke og kemikalie-
bestandighed.

Produktionen er varieret og omfatter alt fra 
pakninger, vibrationsdæmpere og dupsko til 
urremme og membraner med og uden lær-
redsindlæg, mv. Alle gummiemner produce-
res i vores produktion i Vejen, og vi bruger 
kun europæiske leverandører for at sikre en 
god og stabil kvalitet. 

Kundetilpassede 
kvalitetsløsninger  
i mere end 75 år

YOUR PARTNER
IN TECHNICAL 

COMPOUNDING



Altid med udgangspunkt i  
kundens ønsker og behov

Hos Olet Industrigummi tilbyder vi ikke en stan-
dardvare, men tager altid udgangspunkt i vores 
kunders ønsker og krav, og i tæt samarbejde udvik-
ler vi den bedst mulige løsning til formålet. Med 
flere års erfaring med gummiemner og vores so-
lide samarbejde med førende råvare-leverandører 
sikrer vi en professionel rådgivning og optimale 
løsninger gennem hele processen.

Silikone-blandinger, lager af flydende og faste 
silikoner, additiver og farver.

Tel: +46 35 54540 • info@elastomix.se

www.elastomix.se
Søndermarken 2A  •  6670 Holsted

mail@schroeder.as  •  www.schroeder.as

24 TIMERS DØGNSERVICE. RING TIL OS PÅ

  75 39 26 77      40 29 26 77



Vi står for systemleverancer  
og tilbyder totalløsninger

Når kunden bestiller en ordre hos os, skal 
processen og leveringen være så gnidnings-
fri som mulig. Vi tilbyder derfor at stå for 
hele processen, så kunden ikke selv skal 
bruge tid på at bestille det korrekte metal 
og koordinere leveringen med os. Vi har 
gennem mange år opbygget et godt net-
værk af kvalitets- og prisbevidste leveran-

dører på diverse metalemner og sørger for 
at få afstemt leveringer af metal til, hvornår 
vi skal bruge det i vores produktion. På den 
måde kan vi producere de færdige emner til 
den ønskede leveringstid hos kunden. 

Med systemleverancer gør vi det nemt for 
vores kunder. De sparer tid, og vi garanterer 
kvalitet i emnerne.  Er kundens emner kriti-
ske for deres produktion, så tilbyder vi også 
en totalløsning, hvor vi både står for alt ind-
køb samt lagerfører emner efter aftale.



Kombination af kundedesignede  
gummi-/metalemner

Der er fordele ved at vulkanisere gummi direkte 
på metal. Hos Olet Industrigummi producerer vi 
kundedesignede emner, hvor gummi vulkaniseres 
direkte på metal for at skabe en solid og holdbar 
kombination, som kan både forenkle og styrke en 
konstruktion.

Den vigtigste forudsætning for god vedhæftning 
mellem gummi og metal er en grundig forbehand-
ling af metallet. I vores egen klargøringsafdeling 
sikrer vi korrekt forbehandling, hvor vi affedter, 
sandblæser og primer med den type primer, der 
passer til gummitypen, som er valgt til emnet. 
Er forbehandlingen udført korrekt, er der ingen 
grænser for holdbarheden i kombinationen af 
gummi og metal.  
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Olet Industrigummi A/S
Vinkelvej 3
DK-6600 Vejen

Tlf.: +45 75 36 16 60
E-mail: olet@olet.dk
www.olet.dk

Certificeret af 
Fødevarestyrelsen


