
Kvalitetsløsninger i mere end 65 år



Olet Industrigummi A/S producerer formpressede og 
sprøjtestøbte gummiemner samt gummi-/metalforbindel-
ser. Desuden producerer vi emner i fødevaregodkendte 
kvaliteter. Størrelsesmæssigt svinger emnevægten fra 
under 1 gram til omkring 40 kilo og seriestørrelsen fra 
under 10 stk. til 100.000 stk. eller flere. 

Formstøbt gummi er en fleksibel komponent, som er 
anvendelig ved krævende konstruktioner. Ofte vil gummi 
være den rette løsning på en konkret opgave, da det har 
unikke egenskaber, som f.eks. på én og samme tid kan 
opfylde krav til tætningsfunktioner, fleksibilitet, dæmp-
ning, slidstyrke og kemikaliebestandighed.

Produktionen er meget varieret og omfatter bl.a. paknin-
ger, vibrationsdæmpere, dupsko, urremme og membra-
ner med og uden lærredsindlæg.

Hos Olet Industrigummi A/S har vi egenproduktion af 
afspærrings- og trykprøveballoner til afløbsledninger og 
gummiskær til sneplove.

www.marangoni.de

SPECIALISTS IN TECHNICAL COMPOUNDS

ATTENTION TO DETAIL: 
THE DIFFERENCE

QUALITY CONTROL:
THE PRIORITY

CUSTOMIZED SOLUTIONS: 
THE RESULT

Fotogalleri Webikon

GoZee: Sådan kommer du i gang på  
30 sekunder
1. Indtast ”GoZee” i søgefeltet i App Store  

eller Google Play, og download appen på  
din smartphone eller tablet.

2. Åbn appen, og brug den på sider med  
GoZee-ikonet.

Med GoZee-appen bliver brochuren levende

Individuel og fleksibel  
produktion af gummiemner



Søndermarken 2A
6670 Holsted
mail@schroeder.as

www.schroeder.as

 El-installation
 Automation
 Hvidevarer
 Industri
 Energirådgivning
 Netværk
 Alarm og overvågning

24 TIMERS
DØGNSERVICE
RING TIL OS PÅ

 75 39 26 77
 40 29 26 77

Vi tager altid udgangspunkt i vores kunders ønsker og 
krav, og i tæt samarbejde udvikler vi den bedst mulige 
løsning til formålet. Med flere års erfaring med gummi- 
emner og vores solide samarbejde med førende råvare- 
leverandører sikrer vi en professionel rådgivning og 
optimale løsninger.

Vi går helhjertet ind i ethvert samarbejde og deltager 
gerne i projekter, der omfatter totalløsninger, herunder 
systemleverancer. De udfordrende projekter er med til at 
øge vores kompetencer. 

Med udgangspunkt i kundens  
ønsker og krav

Innovativ og udviklingsorienteret  
underleverandør



Olet Industrigummi A/S
Vinkelvej 3
DK-6600 Vejen

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

Tel: +46 35 54540 • info@elastomix.se

www.elastomix.se John Tranums Vej 23 ● 6705 Esbjerg Ø 
www.xpconsult.dk ● Tlf. 7216 3111

Husk på, hvor rart det 
er, når IT bare virker.
Vi sikrer den tryghed!

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