
Yourpartner in technical rubber solutions

Kom på besøg hos Gravlund Industrigummi A/S 

Udvid din viden om gummi og produktion af gummikomponenter på vores fabrik i Ballerup ved 
København

Arbejder din virksomhed med gummikomponenter? Har du lyst til at udvide dit kendskab til 
gummiproduktion? Eller har du et projekt i støbeskeen, men mangler viden om mulighederne? 

Så har du mulighed for at besøge Gravlund Industrigummi på vores fabrik beliggende i Ballerup ved 
København. 

Foruden en rundvisning på fabrikken vil du få en kort præsentation af de vigtigste egenskaber ved gummi:

• Gummityper – hvilke typer findes der og hvilke egenskaber har de?
• Fra rågummi til støbt emne – hvad er processen?
• Forskellige støbemetoder – hvad afgør metoden?
• Hårdhedsmåling – sh.A – prøver på de forskellige hårdheder
• Grundlæggende forhold ved opstart af nyt emne

Præsentation og rundvisning vil som udgangspunkt tage 1 time.

Kom alene eller tag din afdeling med – og bliv bedre rustet til at træffe beslutninger om udvikling, indkøb 
og produktion af gummikomponenter.

Kontakt os på telefon 4466 9830 eller på info@gravlund.dk og lad os få en dialog om mulighederne. Du kan 
også læse mere om os på www.gravlund.dk.

Om Gravlund Industrigummi:

Med mere end 60 års erfaring i gummibranchen kan vi varetage alle former for støbning af gummikomponenter efter 
opgave i både små og store seriestørrelser. Vi benytter os udelukkende af europæiske gummiblanderier som garant for 
ensartethed og høj kvalitet i det færdige produkt. Egen fabrik i Ballerup ved København sikrer fleksibilitet og hurtig 
reaktionsevne, både ved udvikling, produktion og levering.

Virksomheden opretholder for 5. år i træk den højeste kreditrating, AAA. Den fortsatte høje rating giver vores kunder 
og leverandører en sikkerhed for, at vi er en solid virksomhed, som har et stærkt finansielt fundament at bygge videre 
på i fremtiden. 
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