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 Produktoversigt



Karosseridele
Karosserisystemer, chassisteknik, karosseridele og ladsystemer
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GETO® City karosseri-byggesæt 

GETO City byggesættet sætter nye standarder med sit innovative design, lave vægt og gen-

nemtænkte konstruktion, der baserer sig på moderne klæbeteknik og derved sikrer sig både 

et elegant udseende, men også dokumenteret kvalitet. Grundmodellerne leveres i aluminium 

(klem-konstuktion), sandwich eller ultra (honeycom sandwich). GETO City kan som tilvalg leve-

res med selvbærende gulv.

GETO Van® karosseri-byggesæt 

GETO Van gør et særligt indtryk: Vægge og døre består af rene glatte flader, i en optisk nittefri 

konstruktion. GETO Van leveres i længde fra 3 til 13,7 meter, i plywood (krydsfiner), sandwich eller 

aluminium (klem-konstruktion) og op til 11,7 meter i ultra (honeycom sandwich). Hele byggesættet 

leveres standard i pulverlakeret MB 9147 (Arktisk hvid), eller RAL 9010. Naturligvis kan GETO Van 

også leveres i ubehandlet overflade, så kunden selv kan få den lakeret i sin specifikke farve.

GETO® Plastivan karosseri-byggesæt 

GETO Plastivan konceptet er lige simpelt som det er genialt: Du planlægger opbygningen i 

overensstemmelse med din kundes krav, vi leverer dig et skræddersyet byggesæt med tilbehør. 

Ifølge dine specifikationer er sidevægge og forvæg samt taget udført i sandwich - enten med 

glasfiber på begge sider, eller med glasfiber på den ene og aluminiumplade på den anden. Væg-

tykkelse og dimensioner er tilpasset dine ønsker. Med klikmonteringssystemet, samles GETO 

Plastivan hurtigt og nemt. Interiøret har vi forberedt, ligesom det matchende tilbehør.

GETO® Sider Curtainsider 

GETO Sider er et byggesæt, der opfylder de tekniske krav fra opbyggere og brugere. Systemet 

er yderst fleksibelt og let og hurtigt at montere. Byggesættet består af et udvalg af forskellige 

frontvægge - med eller uden hæve/sænketag, løbeskinner, skydestolper og bagramme, forbe-

redt til montage på forvogn, trailer, anhænger mv. Alle komponenter er konstrueret således, at 

de kan bestilles samlet eller som enkelt dele. Surrepunkter i henhold til DIN EN 12640 er som 

standard integreret i fronten.

GETO® Sider Alu Curtainsider 

GETO Sider Alu, er en videreudvikling af curtainsider-programmet. Systemet består af en alumi-

niumsfront og bagportal, et GETO Versus skydetag, bagdøre, aluminium-skydestolper og andet 

tilbehør fra GETO Sider-programmet til forvogne og trailere. Alle komponenter er konstrueret 

således, at de kan bestilles samlet eller som enkelt dele. Surrepunkter i henhold til DIN EN 

12640 er som standard integreret i fronten.

GETO® Hamburg ladopbygning med hel-presenning 

Med GETO Hamburg's ladsystem, udvides det populære GETO Sider curtainsider sortiment. Dette 

opbygningssystem kan monteres på GETO Sider Frame til forvogne, og takket være sin store 

fleksibilitet, opfylder det de tekniske krav fra opbyggere og brugere. Systemet er hurtigt og 

enkelt at samle.

Karosserisystemer
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Gummidæmpede Aksler

 — Med eller uden bremser

 — Med påløbsbremse

 — Boogieaksler

 — Støddæmpere

 — Klembøjler og tilbehør

Reservedele

 — Kuglekoblinger

 — Hjulbolte

 — Bremsedele

 — Kuglelejer

Hjul

 — Støttehjul

 — Støtteben

 — Transporthjul

 — Fælge

 — Komplette hjul til personvognstrailere

Fjedertilbehør

 — Fjedersko

 — Fjederbolte

Bremser

 — Trækaksler

 — Højdeindstilling til trækaksler

 — Trækøjer

 — Lufttanke

 — Holdesko

 — Tilbehør til bremser

Støtteben

 — Støtteben til veksellad

 — Støttebenssikringer

 — Containerhjørner

 — Containerlåse

 — Frontstøtte

 — Støtteben til trailere

 — Reservehjulsophæng

Koblinger

 — Kuglekranse

 — Kuglekoblinger

 — Koblinger til lastvogne

 — Trækbjælker

 — Skamler

Chassisteknik
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Konstruktionselementer

 — Pynte- og beskyttelseslister

 — Aluminiumsplader

 — Inderbeklædning

 — Tætningsprofiler

 — Isoleringsmateriale

 — Sideværnskomponenter

 — Lygtebjælker

 — Underkøringskofangere

Jalousidøre

 — Kundespecifikke på mål og udrustning

 — Manuelle jalousidøre - med eller uden fjederrulle

 — Elektrisk op- og nedrulning 12V / 24V / 230 V

 — Indbygget LED-lys

 — Mulighed for tilslutning til centrallås

 — Hurtig montage med kassettemodul

 — Kan tilpasses buede vægge

 — Mulighed for liggende konstruktion

Karosseribeslag

 — Fenderklodser og -profiler af gummi og PUR

 — Klapholdere og gastrykfjedre

 — Trapper, gangriste og stigetrin

 — Stænklapper

 — Presenningskroge

Lastsikring og transportsystemer

 — Surreskinner

 — Spærrestænger og -bjælker

 — Friktionsmåtter

 — Surrebånd

 — Tekstiltransportsystemer

 — Lastsikringssystemer

 — Surreskåle

Låse og beslag

 — Stanglåse

 — Låsekasser og drejehager

 — Pladegrebslåse

 — Tilbehør og beslag

Dørbeslag

 — Profilhængsler

 — Dørhængsler 180° / 270°

 — Dørholdere

 — Greb

Karosseridele
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Tipladskomponenter

 — Håndpumper

 — Tipkugler og -lejer

 — Anslagsplader

Ventilation

 — Vinduer

 — Tagventilatorer

 — Ventilationsklapper

 — Ventilationsriste til vægge

Lys og lygter

 — Installationsmateriel

 — Lygter

 — Reflekser

 — GETO® EasyConn-belysningssystem

Konstruktionsprofiler og tilbehør

 — U-profiler

 — Chassisbeslag og -konsoller

 — Afstandsplader

 — Tværvanger

 — Underlagsplader

 — Dæmpningselementer

 — TALS ladkantprofiler med integreret lastsikring

 — Surringsbøjler

 — Ladkants- og frontvægsprofiler

 — Løbeskinner C-profil

 — Specialprofiler

Konstruktionsbeslag

 — Ladlåse

 — Ladhængsler

 — Stolper

 — Klaptrin

 — Kæder og tilbehør

 — Værktøjskasser

Bundrammer til køretøjer

 — GETO® Sider Frame

 — GETO® Van Frame

Ladsystemer

Karosseridele
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GETO® Sider byggesæt

 — Tilbehør til GETO Sider front og hækportal

 — Gulv- og afslutningsprofiler

 — Presenningskomponenter

 — Skydestolper

 — Presenningsstrammere og -rør

 — Hæve-sænketagskomponenter

 — Tilbehør

GETO® Versus skydetag

 — GETO Versus Omega foldeplader

 — GETO Versus løbeskinner

 — GETO Versus komponenter til fast tag

 — GETO Versus fanetætning

 — GETO Versus montagesæt

 — GETO Versus tilbehør

Skærme

 — Skærme til personvognstrailere

 — Skærme til lastvogne, trailere og sættevogne

 — Tilbehør til skærme

Megaport II

 — Megaport II reservedele

Aluminium ladprofiler

 — Profilsystem 20 / 25 / 30

 — Komplette ladsider

 — Indstiksprofiler (slingrebrædder)

 — Gulvprofiler

 — Tvær- og langvanger i aluminium

Ladsystemer
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Befæstelsesteknik
Blindnitter, Gevindbøsninger, Låseringsbolte, Låseskiver,  
Snapmontage og Montageværktøjer
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TIFAS® blindnitter 

TIFAS blindnitter er standardnitter. En sikker montage af komponenter, som fx fastgørelse af 

profiler, rør, plader etc. Sortimentet indeholder et stort udvalg af materialekombinationer,  

hovedudformning og klemområder. Leveres også i syrefast A4.

TIFAS® Multigrip blindnitter 

Den fleksible anvendelse og de store klemområder (kan erstatte flere forskellige  

standardnitter og reducere lagerbeholdningen), er den største fordel ved multigrip  

blindnitterne. Kendetegnet er en større trækstyrke, bedre udfyldning af borehullet,  

vibrationssikker og en optisk pæn ensartet vulst på bagsiden. Designet til arbejdsopgaver  

med forskellige klemområder.

TIFAS® Peel blindnitter 

TIFAS Peel blindnitter er specielt egnet til montage af hårde-bløde samlinger. Ved at den folder 

sig ud i 4 dele, fordeler den kraften og griber fast i det bløde materiale, hvorved den øger 

holdfastheden. Den høje klemkraft sørger for en sikker montage. Særlig anvendelig ved store 

hultolerancer på den blinde side. Stort udvalg i materiale og hovedudformning.

TIFAS® Star blindnitter 

TIFAS Star blindenitter egner sig til metal-kunststofsamlinger med et stort klemområdespænd. 

Ideel til tynde og bløde materialer. Gennem den specielle sammentrækning af nittekroppen, får 

den en stor trækflade på bagsiden, som fordeler kraften bag materialet og sikrer en høj træk-

styrke. Den tilbagesiddende nittedorn låses og sikre imod raslelyde. Kan også leveres i stål eller 

aluminium med stort hoved.

TIFAS® Grooved blindnitter 

TIFAS blindnitten med den rillede krop, er specielt udviklet til at presse på borehullets sider  

i det underliggende materiale. Den egner sig især godt til ikke gennemgående borehuller  

(bundhuller) og til montage i træ og kunststof. Stort udvalg.

TIFAS® Becher blindnitter 

På grund af nittekroppens kopformede design, opnås en lukket og derfor luft-, støv- og vandtæt 

montage. Den tilbagesiddende nittedorn forbliver i nitten. Stort udvalg af materialer – også med 

undersænket hoved.

TIFAS® Stel-blindnitter 

Blindnitten gør det muligt, hurtigt og enkelt at sikre elektriske forbindelser. Blindnitten leveres 

med og uden flige til kabelsko.

TIFAS® Splitblindnitter 

Med den høje snitstyrke og fastlåsningen af nittestiften (vibrationssikker), adskiller TIFAS 

Splitblindnitter sig fra tilsvarende splitblindnitter - stort klemområde og fordeling af kraften på 

grund af den store klemflade. Kan leveres med neoprenskive for en vejrbestandig forbindelse.

Blindnitter
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TIFAS® Grip blindnitter 

TIFAS Grip blindnitterne er især velegnede til tynde materialer og tåler store belastninger, 

takket være kombinationen af en stor vulst på blindsiden og vibrationssikkerheden gennem 

fastlåsning af nittestiften. God udfyldning af borehul som udjævner borehulstolerancer. Rillet 

stift for bedre greb og forlænget levetid for kæberne i værktøjet. Støv- og stænktæt.

TIBULB blindnitter 

TIBULB blindnitterne er specielt velegnet til tynde emner, og hvor der kræves en høj snit- og 

trækstyrke. Nittestiften fastlåses i nittekroppen, så der sikres en vibrationssikker montage. 

Støv- og stænktæt. Kan også leveres i rustfrit stål A4.

POP® Standard blindnitter 

POP blindnitten er klassikeren indenfor nitteteknik. Den egner sig til en sikker fastgørelse af 

mange forskellige dele, fx profiler, rør og plader.

POP® Soft-Special blindnitter 

POP Soft-Special blindnitterne egner sig især til montage af hårde-bløde samlinger. Ved at den 

folder sig ud i 4 dele, fordeler den kraften og griber fast i det bløde materiale. Den høje klemkraft 

sørger for en sikker montage. Særlig anvendelig ved store hultolerancer på den blinde side.

POP® LSR splitblindnitter 

Stabil fastgørelse af metal-kunststofsamlinger med stort klemområdespænd. Udviklet til tynde 

og sprøde/bløde materialer. Gennem den specielle sammenfoldning af nittekroppen, kommer 

der på blindsiden et stort modhold.

POP® Soft-Set blindnitter 

POP Soft blindnitter egner sig især til bløde og sprøde materialer, da nittekroppen er i  

aluminium Al99.

POP® Rillede blindnitter 

Især egnet til montage i lukkede borehuller i bløde materialer som fx træ og kunststof, samt 

andre emner hvor den rillede krop kan gribe fat i materialet.

POP® Lukkede blindnitter 

På grund af nittekroppens kopformede design, skabes en luft-, støv- og vandtæt montage. 

Nittedornen forbliver i nittekroppen.

POP® V-Grip blindnitter 

POP V-Grip blindnitter udmærker sig ved det store klemområde, den store sammentrækning af 

nittekroppen på blindsiden og den vibrationssikre montage. Er også støv- og stænktæt.

Blindnitter
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M-LOCK blindnitter 

Blindnitter med høj styrke for en sikker montage, også ved dynamisk belastning. Ved et korrekt 

borehul er blindnitterne vand- og lufttætte. Nittedornen knækker altid korrekt, også ved forskellige 

materialetykkelser indenfor klemområdet. Sammentrækningen af nittekroppen er minimal. Har 

stort klemområde. Leveres også i syrefast rustfrit stål A4.

MAGNA-BULB® blindnitter 

En højstyrke blindnitte med stort nittehoved som sikrer en stor holdfasthed, også ved  

dynamiske belastninger. Til montage af tynde og bløde materialer på blindsiden, som modstår høje  

forskydnings- og trækstyrker. Nittedornen knækker altid korrekt, også ved forskellige  

materialetykkelser indenfor klemområdet.

HUCKLOK™ blindnitter 

Udmærker sig især ved et stort klemområde og en sikker montage ved dynamiske belastninger. 

Nittedornen knækker altid korrekt, også ved forskellige materialetykkelser indenfor klemområdet. 

Komprimeringen af nittekroppen er minimal.

BOM® blindnitter 

En blindnitte med ekstrem høj styrke, med en mekanisk sikret nittedorn og udviklet til at optage 

overførelsen af meget høje snit- og trækstyrker. En vibrationssikker montage som også er luft- og 

vandtæt.

TIFAS® blindnitte af kunststof 

Kunststofblindnitten til sikker montage. Kan monteres med standard blindnitteværktøjer. Efterlader 

ingen skader på behandlede overflader og udsættes ikke for korrosion.

TIFAS® Split-blindnitte af kunststof 

Anvendes især til lettere montageopgaver med svært tilgængelig adgang, fx beklædning, typeskilte, 

informationsskilte, dækplader og lign. Monteres og demonteres uden værktøj og udsættes ikke for 

korrosion. Kan genbruges.

TIFAS® Clips af kunststof 

Kunststofnitte til gennemgående og lukkede huller. Nogle typer kan demonteres og genbruges. Især 

velegnede til lakerede flader og fastholdelse af tekstil. Ingen korrosion.

TIFAS® Lock blindnitter 

Gennem det dobbelte låsesystem af nittedornen, sikrer TIFAS Lock blindnitterne en vibrationssik-

ker montage uden raslelyde. Blindnitterne har en høj udtrækningskraft grundet den store vulst på 

blindsiden, og har høje snit- og trækstyrker.

TIFAS® M-BOLT blindnitter 

Det store klemområde, giver mulighed for mange forskellige anvendelser. På grund af nittedornens 

fastlåsning i nittekroppen, opnås høje snit- og trækstyrker. Nittedornen knækker altid korrekt, også 

ved forskellige materialetykkelser indenfor klemområdet. Nittens evne til at udfylde borehullet, sikrer 

en solid, vibrationssikker og vandafvisende montage.

Blindnitter
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RIV-TI® blindnittemøtrikker 

Gevindbøsning og blindnittefunktion i en. Montage med en eller flere emner. Montagen er fra en 

side, og kræver ikke ekstra forarbejdning. Især velegnet til tynde materialer og hule profiler, hvor 

der ønskes isat et gevind. Sammentrækningen sikrer en fastholdelse til emnet. Sortimentet omfatter 

et stort udvalg af materialer, hoved- og kropsudformninger samt klemområder.

RIV-TI® Plus blindnittemøtrikker 

Gevindbøsning og blindnittefunktion i en. Velegnet til montage i tynde kunststofemner, komposit-

materialer, plader og hule profiler. Den slidsede udformning gør at den ved komprimering folder sig 

i 4 dele, og danner derved en stor trækflade. Dette sikrer en stor udtrækningskraft. RIV-TI Plus har 

et stort klemområde.

RIV-TI® Flex blindnittemøtrikker 

Elastisk gevindbøsning i EPDM med gevindindsats i rustfrit stål eller messing. Enkel skruemontage 

uden brug af special værktøj. Absorberer vibrationer og støj. Korrosionsbestandig og ikke elektrisk 

ledende. Ideel til hårde og bløde materialer samt lukkede huller.

RIV-TI® møtrikindsatse 

Hus af metal eller kunststof med gevindindsats. Monteres fra en side og vrides en ¼ omgang. Kan 

genanvendes.

Captive® presbefæstelse 

Befæstelseselementer med stor styrke til tyndplade, kunststofemner og elektronik (printplader).

Ved hjælp af koldpresning, monteres befæstelsen i emnet og skaber en høj vridnings- og  

udtrækningskraft. Stort udvalg af typer og materialer.

Jack Nut® blindnittemøtrikker 

Bløde eller sprøde materialer stiller krav til befæstelsen. JACK NUT blindnittemøtrikken sikrer et 

langtidsholdbart gevind i tynde og problematiske materialer. Gennem den store komprimeringsflade 

på blindsiden opnås en stor udtrækningskraft. Velegnet til montage i gips, kunststof og træ mv.

TIBOLT® blindnitteskrue  

ESkrue og blindnitte i en. Fungerer efter samme princip som blindnittemøtrikken. Anvendes ved 

samling med andre emner ved hjælp af en møtrik. Ideel til tynde plader og profiler. Der opstår ingen 

temperaturudsving som ved ex boltsvejsning, og emnet misfarves eller deformeres ikke. Leveres 

standard i stål forzinket, men kan på forespørgsel leveres i rustfrit stål A2 og A4, samt i forskellige 

boltlængder.

RIV-TI® hulrumsanker 

Kombinerer skrue og nittemontage, med nem montage fra en side. Stort nittehoved og stor  

komprimeringsflade på den blinde side. Pga. den lave monteringskraft er den ideel til kunststof, 

glasfiber, træ og gummi.

Gevindbøsninger
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TIFAS® LockBolt låseringsbolt-system standard 

2-delt montage med høj styrke. Kræver montage fra 2 sider. Montagen er absolut  

vibrationssikker, og sikrer meget høj snit- og trækstyrke. Kan i mange tilfælde erstatte  

traditionelle skruer og bolte eller svejsning.

TIFAS® LockBolt HV låseringsbolt-system 

HV-låseringsbolt med meget høj styrke. Er vibrationssikker med høj konstant spænding, og mod-

står store statiske og dynamiske kræfter.

TIFAS® LockBolt Multigrip låseringsbolt-system 

Befæstelse med stort klemområde og som er vibrationssikker. Multigrip låseringsbolten tilpasser 

sig materialetykkelsen indenfor klemområdet, og nittedornen knækker korrekt af.

Bobtail® låseringsbolt-system uden materialespild 

Vibrationssikker montage med høj konstant tilspænding, stødfri ved montage og hurtig installati-

onssekvens. Ingen restnittedorn og korrosionsproblemer.

HUCKTAINER® Plus låseringsbolt-system til kompositmaterialer 

Til sammenføjning af hårde og bløde materialer. Er udviklet specielt til karosseri- og containe-

ropbygning, til montage af plywood (krydsfiner) og lignende materialer. Høj styrke og tæthed, 

samt støjsvag montage.

Låseringsbolte
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STARLOCK® låseskiver 

Starlock låseskiver er til permanent montage på aksler. Håndmontagen er enkel, sikker og om-

kostningsbesparende. Kan monteres på glat aksel eller med gevind. Kan monteres på aksler, rør, 

bolte, skruer, stifter mv. Den udmærker sig ved en lav montagekraft og efter montering en høj 

trækstyrke. STARLOCK låseskiven er også meget velegnet til automatisk montage. Sortimentet 

består af skiver til metrisk og tommemål. Leveres i fjederstål 1.1231 og rustfrit stål 1.4310. De 

fleste typer leveres også med kappe i rustfrit stål, samt plast i forskellige farver.

POLYSTIC® svejsebolt-system 

Høj holdfasthed gennem fuldsvejsning. Omkostningsbesparende på grund af den hurtige  

montage. Ingen borehuller, og derfor tæt. Fordelen er montage kun fra en side.

WELD MOUNT 

WELD MOUNT er det den unikke kombination af befæstelse- og limmontage. Uden at svejse, 

bore eller skrue, opnås en optimal montage med mange forskellige materialer og uden risiko for 

korrosion. Systemet består af kabelbindere, slange- og kabelklemmer, gevindbøsninger og andre 

befæstelseselementer. Alt kan monteres med den innovative lim, både vertikalt og horisontalt. 

Limen AT-2010 og AT-8040 opnår begge en meget høj styrke indenfor 20 til 30 minutter. WELD 

MOUNT systemet kan uden problemer og uden uddannelse, let monteres og sparer dermed 

omkostninger, i forhold til fx at bore, skrue eller svejse.

POLYSTIC® kabelclips 

Til et enkelt kabel eller kabelbundter.

Andre udførsler på forespørgsel.

Snapmontage

Låseskiver
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Værktøj til blindnitter 

 — Manuelle

 — -Akku-serie

 — Pneumatisk-hydrauliske (luft)

 — Hydrauliske

TIOS® Control proceskontrol

Titgemeyer proceskontrolsystem sikrer overvågning og dokumentation af hver enkelt montage. 

Systemet er enkelt, til brug for pneumatisk-hydrauliske (luft) og hydrauliske værktøjer, samt i  

automatiserede enheder fra Titgemeyer´s værktøjssortiment.

Automation 

Komplette kundetilpassede befæstelsesanlæg efter individuelle ønsker og krav.

Reserve- og sliddele til:

 — Værktøjer til blindnitter

 — Værktøjer til gevindbøsninger

 — Værktøjer til låseringsbolte

 — Værktøjer til snapmontage

Værktøj til gevindbøsninger

 — Manuelle

 — Akku-serie

 — Pneumatisk-hydrauliske (luft)

Værktøj til låseringsbolt-systemer

 — Akku-serie

 — Pneumatisk-hydrauliske (luft)

 — Hydrauliske

Montageteknik

17

 

Titgemeyer / 10144DK0419 / 1

Produktoversigt / Befæstelsesteknik / Montageteknik



Lim- og fugeteknik
Lim- og fugemasse, Klæbe- og tætningsbånd, Gulvbelægningssystemer,  
Forbehandling, Fugeværktøjer og Tilbehør
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Klæbe- og tætningsbånd

 — Sikker tætning med lukkede skumceller og klæbning på mange materialer

 — - Mange anvendelsesmuligheder

 — - Også ideel til fiksering af emner

Gulvbelægningssystemer

 — Kunststof- eller naturgummibelægninger

 — Til gulve i køretøjer, ramper, garager mv

 — Enkel udlægning

 — Levnedsmiddelgodkendt

 — Ekstremt elastisk

 — Komplet forsegling

 — Glat eller skridsikker overflade

Forbehandling

 — Tabeller og produkter til forbehandling

 — Afstemt efter underlag

 — Tilpasset lim- og fugemassen

Fugeværktøjer

 — Mekaniske, luftdrevne og batteridrevne

 — Værktøjer til påføring af tuber og poser

Tilbehør

 — Hjælpemidler til montage

 — Glitteværktøj

 — Kniv til dyser

 — Dyser

 — Aftørringsklude

Lim- og fugemasse

 — Komplet program til OEM, karosseribyggere, industri og håndværk

 — Produkter af høj kvalitet

 — 1- og 2-komponente PUR- og Polymerprodukter (SMP)

Lim- og fugeteknik
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Noter
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Salgsafdelinger

 

 

Gebr. Titgemeyer GmbH

Brunner Straße 77 – 79

1230 Wien / AT

T +43 (0) 1/6 67 90 40 – 0

E sales@titgemeyer.com

W  titgemeyer.at 

 

Titgemeyer CZ spol. s r. o.

U Vodárny 1506

397 01 Pisek / CZ

T +420 382 2067 – 25

E sales@titgemeyer.com

W titgemeyercz.cz 

Titgemeyer Polska sp. z o.o.

Cypriana Bazylika 17

98-200 Sieradz / PL

T +48 (0) 43 828 20 – 15

E sales@titgemeyer.com

W titgemeyer.pl 

Titgemeyer Skandinavien A/S

Lunikvej 32

2670 Greve / DK

T +45 4360 0966

E info@titgemeyer.dk

W titgemeyer.dk 

 

Titgemeyer Sverige

Box 3218

550 03 Jönköping / SE

T +46 (0)36 128350

E info@titgemeyer.se

W titgemeyer.se

Hovedsæde

 

Titgemeyer GmbH & Co. KG

Hannoversche Straße 97

49084 Osnabrück / DE

Postfach 4320

49033 Osnabrück / DE

T +49 541 5822–0

E info@titgemeyer.com

W  titgemeyer.com

Fabrikker

 

Baker & Finnemore Limited 

199 Newhall Street 

Birmingham, B3 1SN / UK 

 

T  +44 121 23 62 – 347 

E  info@bakfin.com 

W  bakfin.com 

 

Gebr. TITGEMEYER GmbH & Co. KG

Werk Lotte

Daimlerstraße 13 – 15

49504 Lotte / DE

T  +49 5404 9666 – 0

E info@titgemeyer.com

W  titgemeyer.com 

RIEKO GmbH

Robert-Bosch-Straße 9

72124 Pliezhausen / DE

T  +49 7127 9744 – 0

E info@rieko-web.com

W  rieko-web.com 

 

RIVETEC s.r.o.

U Vodárny 1506

397 01 Písek / CZ

T  +42 382 2067 – 11

E  info@rivetec.cz

W  rivetec.cz

TS Gesellschaft für Transport- und 

Sicherungssysteme mbH

Haßlinghauser Straße 156

58285 Gevelsberg / DE

T  +49 541 5822 – 900

E  ts@cargocontrol.de

W  wir-sind-ladungssicherung.de

Om os

Titgemeyer-gruppen er en førende virksomhed af befæstelsesteknik og 

transportteknologi med over 550 medarbejdere på 15 lokationer i Europa.

Vi udvikler, producerer og sælger mere end 30.000 befæstelseselementer, 

værktøjer, industri- og karosserikomponenter - i serie og kundetilpassede.

Titgemeyer Turkey Baglanti 

Teknolojileri San. ve Tic. A.S. 

Barbaros Mah. Is Merkezi No.1 

Kat: 8 D.58 

34746 Atasehir, Istanbul / TUR

 

T +90 (0) 21 66 88 20 – 27 

E sales@titgemeyer.com.tr 

W titgemeyer.com.tr 

Titgemeyer (UK) Limited

A2 Link One Industrial Park

George Henry Road

DY4 7BU Ti pton / UK

T +44 (0) 1 21 5 57 97 – 77

E sales@titgemeyer.co.uk

W titgemeyer.co.uk 
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