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FLASH LEVERING
Med vores flashcutter kan AAG på få minutter fremstille alle former for pakninger i gummi, skum og plast, 
hvilket giver dig store fordele i hverdagen. Vi tilbyder både store og små volumener i høj kvalitet og med en 
flot finish. Du slipper samtidig for udgifter til værktøj og får hurtig levering af dine pakninger.

Fladpakninger fås i et væld af designs, materialer og udformninger. Kun fantasien sætter grænser. De fås 
både i massiv gummi og svampegummi og kan leveres med dobbeltklæbende tape.

AAG - med fokus på høj kvalitet, pålidelighed og ydeevne.

Få mere information her

I samarbejde med adskillige kunder på tværs af fle-
re industrier har AAG udviklet løsninger til mange 
forskellige typer løfteudstyr. Løsningerne giver vær-
di overalt i virksomheden fx på lageret, i produkti-
onen og pakkeriet. De sikrer både nænsom hånd-
tering af produkter, samtidig med at de skåner og 
aflaster virksomhedens medarbejdere, således at 
produktiviteten øges betydeligt ved manuelle ar-
bejdsstationer. 

Uanset om du skal løfte tunge sække, køkkenlåger, 
plader, vinduer m.m., beskytter AAGs sugemåtter 
alle produkter, flader og materialer. Måtterne er 
produceret i et vakuummateriale med selvklæben-
de tape, der nemt klæber sig til overfladen, og gør 
det let for dit udstyr at løfte varer og produkter. 

Se mere om vores sugemåtter her

PAS PÅ NÅR DU LØFTER
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THE LAMINATOR
Laminatoren er den seneste maskininvestering 
hos AAG, der pålægger selvklæbende tape på vores 
gummiruller, plader, strimler eller profiler. Med det-
te nye apparat løfter AAG kvaliteten yderligere og 
sætter fokus på hurtig levering og stor fleksibilitet, 
således vi altid kan tilbyde kvalitetsløsninger til vo-
res kunder. Hos AAG er du altid i centrum. 

Besøg vores website her

JULEÅBENT HOS AAG
Det sørme, det sandt, december. Julen og alle dens 
glæder nærmer sig. AAG ønsker alle vores kunder, 
leverandører og samarbejdspartnere en rigtig glæ-
delig jul samt et godt og lykkebringende nytår. I år 
holder AAG åbent mellem jul og nytår, og vi ser frem 
til at kunne rådgive dig om løsninger i teknisk gum-
mi uanset tidspunkt.

Rigtig glædelig jul.
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