
TEKNISKE GUMMILØSNINGER
på tværs af alle industrier

• • •
en viden til forskel | en verden af muligheder | en sikker løsning
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AAG | AALBORG GUMMIVAREFABRIK
• Producerer, forhandler og bearbejder 

tekniske gummiprodukter.
• En af danmarks førende leverandører.
• Hovedkvarter i Nørresundby.
• Hjælper med store som små opgaver.
• Fokus på fleksibilitet og samarbejde.
• Tilgængelig på alle fronter - kundebesøg, 

onlinemøder, mail eller tlf.

EN VIDEN TIL FORSKEL 
• Mere end 90 års erfaring.
• Tekniske gummiløsninger på tværs af alle 

industrier.
• Vores design- og konstruktionsafdeling kan 

være behjælpelig med tegninger, der er 
tilpasset dine individuelle behov.

EN VERDEN AF MULIGHEDER
• Eksperter i kundetilpassede løsninger.
• Omstillingsparat produktion.
• Worldwide leverandørnetværk.
• Bredt produktsortiment på lager.

EN SIKKER LØSNING
• Kvalitetsstyring - certificeret efter den nye 

standard ISO 9001:2015.
• Tildelt AAA-diplom for højeste 

kreditværdighed.
• Omfattende lagerkapacitet og sikker 

logistik.
• Elitevirksomhed gennem Miljø- og 

Fødevarestyrelsens Smiley-ordning.

AALBORG GUMMIVAREFABRIK
international leverandør af teknisk gummi
• • •
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AAG DESIGN OG PRODUKTION
• Ved hjælp af vores fleksible og 

omstillingsparate produktion samt 
industrielle designere har du mulighed for 
at få udviklet løsninger, som er baseret på 
dine unikke ønsker og behov. 

FRA IDÉ TIL UDFØRELSE
• Vi har en bred viden inden for teknisk 

gummi og et stort kendskab til din industri.
• AAG sætter fokus på godt design og 

holdbare løsninger.
• I udviklingen af nye og eksisterende 

løsninger lægges der vægt på funktion, 
ergonomi, kontekst, materiale og æstetik.

• Vi tilbyder desuden fremstilling af 
prototyper og modeller. 

VI TILBYDER
• Afskæringer af gummi leveret på mål.
• Pakninger og tætninger udstanset, 

vandskåret eller skåret på flashcutter.
• Design af dit eget stanseværktøj eller 

udarbejdning af tegninger til flashcutter.
• Pålægning af lim, klæb samt 

dobbeltklæbende tape. 
• Limarbejde ude ved kunden eller hos os.
• Opbyggede pakninger af forskellige 

gummimaterialer.
• Ingen opgave er for stor eller for lille.

PAKNING OG LEVERING
• Vi tilbyder at pakke din ordre efter dine 

specifikke ønsker eks. i poser eller sætvis. 
• Hos AAG kan du få ekspresleveringer 

- uanset om det er special- eller 
standardløsninger.

FÅ EN HELSTØBT LØSNING
med vores fleksible produktion
• • •
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AAG GUMMIPAKNINGER
• Hos AAG kan vi levere gummipakninger 

skåret efter dit design på en af vores mange 
udskæringsmaskiner.

• Klodser, mandehulspakninger, 
foldepakninger mv. skæres af hele 
gummidugsruller og plader.

BEARBEJDNING
• Fås både udstanset, vandskåret og skåret 

på flashcutter.
• Vi hjælper gerne med at designe dit eget 

stanseværktøj eller udarbejde tegninger.
• Uanset om du skal bruge små eller store 

mængder, står vi klar til at hjælpe.

ANVENDELSE
• Anvendes til udligning af ujævnheder, 

tætning, vibrationsdæmpning, opklodsning 
og som mellemlæg.

MATERIALER 
Pakningerne kan leveres som fastgummi 
i forskellige typer og hårdheder, samt 
cellegummi i forskellige densiteter heriblandt:
• Neopren
• Nitril
• EPDM
• Natur (NR/SBR)
• Silikone
• Teflon
• Viton
• PUR
• Paragummi

Alle materialer kan leveres med 
dobbeltklæbende montageklæb. 

PAKNINGER
fås i massiv gummi og cellegummi
• • •
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AAG OPSKÅRET GUMMI M/U KLÆB
• Hos AAG kan vi levere gummi i løbende 

meter skåret på en af vores mange 
udskæringsmaskiner.

• Gummistrimler, mellemlagsbånd, 
tætningslister skæres af hele 
gummidugsruller og plader.

BEARBEJDNING
• Vi har forskellige typer skæringsmaskiner til 

bearbejdning af både tykt og tyndt gummi. 
• Opskåret gummi leveres på mål og længder 

efter individuelle ønsker.
• Tilpasset dit projekt - vi tilbyder bl.a. 

at specialpakke produkterne efter dine 
ønsker.

• Uanset om du skal bruge små eller store 
mængder, står vi klar til at hjælpe.

ANVENDELSE
• Anvendes til udligning af ujævnheder, 

vibrationsdæmpning, opklodsning og som 
mellemlæg.

MATERIALER
Pakningerne kan leveres som fastgummi 
i forskellige typer og hårdheder, samt 
cellegummi i forskellige densiteter heriblandt:
• Neopren
• Nitril
• EPDM
• Natur (NR/SBR)
• Silikone
• Viton
• PUR
• Paragummi

Alle materialer kan leveres med 
dobbeltklæbende montageklæb.

OPSKÅRET GUMMI
fås i massiv gummi og cellegummi
• • •
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AAG GUMMIDUG
• AAG er førende inden for levering af 

gummiduge i mange forskellige hårdheder 
og tykkelser. 

BEARBEJDNING
• Vi leverer hele ruller gummidug direkte fra 

vores lager, men det er også muligt at få en 
afskæring.

• Vi tilbyder desuden udskæring af 
pakninger og tætninger samt pålægning af 
dobbeltklæbende tape og montageklæb.

• Emnerne tilpasses til lige netop dit projekt. 

ANVENDELSE
Gummidug anvendes bl.a. til: 
• Pakninger
• Tætninger
• Membraner
• Mellemlægsgummi

Findes i mange forskellige udgaver afhængig af 
de kravspecifikationer, der stilles til materialet.

MATERIALER
AAG Gummidug fås i alle kvaliteter af gummi 
heriblandt:
• Neopren
• Nitril
• EPDM
• Natur (NR/SBR)
• Silikone
• Viton
• PUR
• Paragummi

Dag til dag levering på lagervarer.

GUMMIDUG
tilpasset til dit projekt
• • •
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AAG GUMMIPLADER
• AAG tilbyder gummiplader i forskellige 

kvaliteter og densitet indenfor moos-, celle- 
og vacuumgummi.

• Vælg mellem et bredt udvalg af 
dimensioner, tykkelser og farver.

BEARBEJDNING
• Vi leverer hele ruller gummidug direkte fra 

vores lager, men det er også muligt at få en 
afskæring.

• Vi tilbyder desuden udskæring af 
pakninger og tætninger samt pålægning af 
dobbeltklæbende tape og montageklæb.

• Dubleres eller beklædes med næsten alle 
kvaliteter og typer af gummi. 

• Emnerne tilpasses til lige netop dit projekt. 

ANVENDELSE
• Gummiplader har til formål at tætne, 

dæmpe eller beskytte.

MATERIALER
AAG Gummiplader fås i forskellige kvaliteter af 
gummi heriblandt:
• Neopren
• Nitril
• EPDM
• Natur (NR/SBR)
• Silikone
• PUR

Dag til dag levering på lagervarer.

GUMMIPLADER
tilpasset til dit projekt
• • •
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AAG GUMMIDUGE MED MØNSTER
• Hos AAG finder du gummiduge med 

forskellige overflademønstre.

BEARBEJDNING
• Vi leverer hele ruller gummidug direkte fra 

vores lager, men det er også muligt at få en 
afskæring.

• Vi tilbyder desuden udskæring af 
pakninger og tætninger samt pålægning af 
dobbeltklæbende tape og montageklæb.

• Emnerne tilpasses til lige netop dit projekt. 

ANVENDELSE
• AAG Gummiduge med mønster har til 

formål at beskytte og skridsikre forskellige 
overflader. 

• De kan f.eks. anvendes på gangarealer, 
trappetrin, bagagerum, skuffer, hylder og 
meget mere. 

TYPER
AAG Gummidug med mønster fås i alle 
kvaliteter af gummi heriblandt:
• Finrillet (fås i sort og grå)
• Mellemrillet
• Bredrillet
• El-isolerende
• Hammerslagsmønster
• Pastilmønster
• Diamantmønster

Vi tilbyder desuden hammerslags-, pastil- og 
diamantmønster i massiv PVC til gulvarealer, 
som kræver et underlag med højere slidstyrke.

Dag til dag levering på lagervarer.

GUMMIDUGE MED MØNSTER
beskyttelse og skridsikring
• • •
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AAG PROFILER OG TÆTNINGSLISTER
• Du finder altid et bredt udvalg af 

ekstruderede gummiprofiler og 
tætningslister hos AAG.

• Vi tilbyder hjælp i design- og 
udviklingsfasen.

• Tilpasset dine behov.

BEARBEJDNING
• Leveres i løbende meter og kappet på mål.
• Samlet i ringe eller rammer ved hjælp af 

limning eller vulkanisering.
• Ekstruderet i henhold til ISO 3302-1:2014.
• Vi hjælper med store som små mængder.

TYPER 
Hos AAG finder du følgende lagervarer:
• Gummisnor
• Firkantprofiler
• Klemprofiler
• Kron tætningslister
• D-tætningslister
• Co-extruderede profiler
• Ekspanderende fugebånd
• Butyl tætningslister
• Elastiksnor
• Sneplovskær
• Opbyggede pakninger
• Lugepakninger

MATERIALER
Kan fremstilles i alle kvaliteter af massiv og 
cellegummi, co-extruderet samt m/u stål eller 
nylontråd:
• TPE
• PVC
• EPDM
• Silione
• PVC

PROFILER OG LISTER
solide og formbare forseglinger
• • •
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AAG FENDERE
• AAG tilbyder et bredt program af fendere til 

montering på havnekaj eller skib. 

BEARBEJDNING
AAG tilbyder ekstruderede fendere i forskellige 
designs:
• Cylindriske
• Kvadratiske
• Massive
• Rektangulære
• D-fendere
• Nøglehul

Vi tilbyder desuden skæring og hulboring samt 
pålægning af harlekinmønster og beklædning 
andet gummimateriale.

ANVENDELSE
• Fendere er specielt udviklet til at modstå 

stødpåvirkninger, og de forhindrer derved 
unødvendige skader på skib og materiel. 

• De fås også som afsmitningsfri.

TYPER
Delta-fendere - 5,2 meter:
• 40 x 22 mm
• 60 x 50 mm 
• 80 x 70 mm 
• 110 x 95 mm

D-fendere - 5 meter:
• 150 x 150 mm 
• 200 x 200 mm
• 300 x 300 mm 

Dag til dag levering på lagervarer.

FENDERE
undgå unødvendige skader
• • •
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AAG STØBTE EMNER
• AAG tilbyder et bredt udvalg af støbte 

emner.
• Vi er desuden eksperter inden for 

specialløsninger, hvor vi hjælper med 
designprocessen samt materialevalg m.v.

BEARBEJDNING
• Vi har den nyeste teknologi til rådighed 

indenfor sprøjtestøbning, transferstøbning, 
presning og vakuumstøbning.

• Kan også leveres med metal.
• Vha. af sprøjtestøbning kan der produceres 

emner ned til 0,5 gram pr. emne.

MATERIALER 
Kan fremstilles i alle kvaliteter af massiv og 
cellegummi heriblandt:
• Neopren
• Nitril
• EPDM
• Natur (NR/SBR)
• Silikone
• Viton
• PUR

TYPER
Vi tilbyder et bredt udvalg af støbte emner:
• Kompensatorer
• Bælge
• Sugekopper
• Anslagsdupper
• Stænklapper
• Buffere
• Stopklodser
• O-ringe
• Rørpakninger
• Vibrationsdæmpere
• Bærelejer

STØBTE EMNER
vi har den nyeste teknologi til rådighed
• • •



AAG | Aalborg Gummivarefabrik A/S | Sundsholmen 3 | DK-9400 Nr. Sundby | Phone +45 98 15 80 22 | info@aag.world | aag.world side 12

AAG PAKNINGER OG ISOLERINGSKIT
• Hos AAG kan vi levere Lamons pakninger og 

isoleringskit til flangesamlinger.

BEARBEJDNING
• Vi tilbyder kundetilpassede fiberpakninger 

skåret på flashcutter. 
• Semi-metal og metalpakninger fås i et bredt 

udvalg af standardstørrelser. 
• Uanset om du skal bruge små eller store 

mængder, står vi klar til at hjælpe.

ANVENDELSE
• Lamons pakninger har mange 

anvendelsesmuligheder inden for 
transport, marine, spildevand, kemiske 
behandling og petrokemi. 

• De kan blandt andet anvendes til 
rørflanger, tanke og procesudstyr.

• Isoleringskittet kan anvendes til samling af 
flanger i tankanlæg, raffinaderier, offshore 
platforme, procesanlæg.

TYPER 
AAG tilbyder forskellige typer pakninger fra 
Lamons:
• Fiberpakninger
• Semi-metal pakninger
• Metalpakninger

Derudover tilbyder vi et isoleringskit til 
flangesamlinger.

PAKNINGER FRA LAMONS
fiber, semi-metal og metalpakninger
• • •
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AAG VIBRATIONSDÆMPERE OG MÅTTER
• AAG tilbyder et bredt sortiment af 

vibrationsdæmpere, maskinsko samt 
vibrationsmåtter.

BEARBEJDNING
• Vores lagerførte vibrationsdæmpere er 

støbt af naturgummi i 57 shore hårdhed og 
stål 37 i flere typer med ind- og udvendigt 
gevind.

• Rustfrit stål eller andre gummityper, samt 
farver kan fremstilles efter behov.

• Der findes et væld af muligheder og 
løsninger inden for vibrationsdæmpning.

ANVENDELSE
• Anvendes til vibrationsdæmpning, 

chokdæmpning eller lydabsorbering inden 
for erhverv og industri.

TYPER
• AAG har valgt at lagerføre udvalgte og 

populære dæmpere med hurtig levering. 
• Vi er desuden leveringsdygtige i et bredt 

vibrationsprogram i mange forskellige 
dimensioner, kvaliteter og udformninger 
med kort leveringstid.

Hos AAG finder du blandt andet:
• Vibrationsdæmpere
• Maskindæmpere
• Koniske dæmpere
• Lift pads
• Vibrationsmåtter

Dag til dag levering på lagervarer.

VIBRATIONSDÆMPNING
reducer støj og vibrationer
• • •
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AAG PUR
• AAG tilbyder et bredt udvalg af løsninger 

i Polyurethan (PUR) heriblandt plader, 
belægning samt støbte emner.

BEARBEJDNING
• Alle plader kan skæres efter ønske og 

udstanses i forskellige dimensioner og 
udformninger. 

• AAG tilbyder at renovere dine slidte 
valser eller emner og/eller udskifte hele 
belægningen med PUR.

• Få støbt emner i PUR.

ANVENDELSE
• PUR er en fleksibel og fjedrene plasttype, 

der kan anvendes, hvor der ønskes en 
kombination af høj slidstyrke, fleksibilitet 
og evne til at absorbere stød. 

• Grundet materialets store sejhed er PUR 
meget anvendelig mod groft slid.

TYPER
AAG lagerfører PUR-plader i forskellige 
tykkelser:
• 2000x1000x1
• 2000x1000x2
• 2000x1000x3
• 2000x1000x4
• 2000x1000x5
• 2000x1000x6
• 2000x1000x8
• 2000x1000x10

Andre PUR-emner som f.eks. rundstænger, hjul, 
lejer, koblinger, bøsninger og skrabeplader 
tilbydes med kort leveringstid.

PUR
slidstærk belægning
• • •
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AAG BESKYTTELSE OG SIKKERHED
• AAG tilbyder en bred vifte af produkter 

i gummi, hvis formål er at beskytte 
omgivelserne. 

• Hos AAG forstår vi vigtigheden af maksimal 
sikkerhed, og vores produkter er baseret på 
løsninger, der giver tryghed i dagligdagen 
og på arbejdspladsen.

ANVENDELSE
Vores beskyttelsesprogram sikrer mod risici 
for ulykker, personskade og skader på varer og 
materiel. 

AAG produktprogram til beskyttelse og 
sikkerhed anvendes flere steder, herunder:
• Transport.
• Opbevaring.
• Produktions- og lagerhaller.
• Maskiner, udstyr og køretøjer generelt.

TYPER
Hos AAG finder du blandt andet:
• Lastsikring
• Transportbeskyttelse
• Beskyttelseslister
• Beskyttelse til opbevaring
• Fendere
• Gummibuffere
• Sneplovskær
• Engangshandsker
• Gulvmarkeringer
• Skridsikker tape

Dag til dag levering på lagervarer.

BESKYTTELSE OG SIKKERHED
opnå højere sikkerhed hver dag
• • •
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AAG ERGONOMISKE MÅTTER
• AAG tilbyder ergonomiske 

arbejdspladsmåtter, aflastningsmåtter, 
ståmåtter og gummimåtter i slidstærk og 
høj kvalitet til aflastning og isolering ved 
arbejdspladser. 

• Som supplement til vores ergonomiske 
måtter, fører AAG et bredt sortiment, i form 
af bl.a. samleled, skråkanter etc.

ANVENDELSE 
• Ergonomiske måtter beskytter mod hårde, 

glatte og kolde underlag, og er desuden 
skridsikre. 

• Afhjælper ømme fødder og ben eller dårlig 
ryg, hvis du går og/eller står det samme 
sted af længere tid. 

• Velegnede til brug på tværs af alle 
industrier, uanset om det er hård industri, 
produktion og lagerarbejde eller kontor og 
detail m.v. 

TYPER
• Ergonomiske måtter
• Vibrationsmåtter
• Entrémåtter
• Måtter til fødevareindustrien
• Måtter til vådområder
• Måtter til ESD
• Gummimåtter med mønster
• PVC måtter med mønster
• Gummigulve
• Flisegulve
• Højbelastningsgulve
• Armeringsplader
• Faldunderlag

Dag til dag levering på lagervarer.

GULVLØSNINGER
ergonomiske måtter og fliser
• • •
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AAG BÆNDELGARDINER OG 
SVEJSEFORHÆNG
• AAG tilbyder afskærmning mod træk, støv, 

varme, kulde, svejse- og skærelys samt støj.
• Vores slidstærke løsninger fås både som 

bændelgardiner og svejsegardiner.

BEARBEJDNING
• AAG Bændelgardiner leveres enten som et 

komplet sæt med skinne og beslag eller på 
løbende meter.

ANVENDELSE
• AAG bændelgardiner er suveræne i miljøer, 

hvor der ikke må tabes tid på åbning og 
lukning af porte. De beskytter samtidig 
mod varme/kuldetab og støv.

• Til afskærmning mod svejse- og skærelys 
leveres AAG Svejsegardiner.

TYPER
AAG Bændler lagerføres i dimensioner:
• 200 x  1,2 mm
• 200 x 2 mm
• 300 x 3 mm
• 400 x 4 mm
• 1000 x 2 mm
• 1000 x 3 mm

AAG Svejseforhæng lagerføres i følgende 
dimensioner:
• Type 100: 1900 x 1515 mm
• Type 200: 1900 x 1475 mm
• Type 300: 1900 x 2065 mm
• Type 400: 1900 x 1960 mm
• Type 500: 1900 x 4115 mm

Dag til dag levering på lagervarer.

AFSKÆRMNING
hurtig og nem montering i arbejdsmiljøet
• • •
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AAG LIM OG KLÆB
• Hos AAG tilbyder vi et bredt udvalg af lim og 

klæb samt foretager limarbejde.
• Alle løsninger er af høj kvalitet, har 

ekstrem vedhæftning og er tilpasset 
vores råmaterialer, produkter og færdige 
løsninger.

BEARBEJDNING
• Vores gule klæb fås på standardruller i 

diverse bredder, men kan også leveres på 
kundespecifikke mål.

• AAG tilbyder at pålægge klæb og lim på 
ruller og opskåret gummi. 

• Vi udfører desuden limarbejde af dine 
emner hos dig eller os.

ANVENDELSE 
• Vores lim og fugemasser anvendes på tværs 

af alle industrier.
• Klæb fra AAG anvendes til gummidug 

og plader, profiler, pakninger m.v., når 
opgaven kræver en selvklæbende løsning.

TYPER 
AAG forhandler og lagerfører flere af markedets 
bedste klæber, lim og fugemasser:
• Rubbercement 
• Universallim
• 2-komponent lim
• Sekundlim
• Siliconelim
• Fuge
• Hærder
• Montageklæb
• Acrylklæb

Dag til dag levering på lagervarer.

LIM OG KLÆB
ekstrem vedhæftning og høj kvalitet
• • •
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AAG PLAST OG SKUM
• AAG tilbyder et bredt udvalg af løsninger 

inden for plast og skum - kun fantasien 
sætter grænser. 

BEARBEJDNING
Der findes et væld af muligheden inden for 
bearbejdede plast og skumprodukter:
• Plader
• Rundstænger
• Kædeføringer
• Kiler
• Kuglelejer
• Brønddæksler
• Bøde eller massive profiler og pakninger
• Specialfremstillede emner

ANVENDELSE
• De mange muligheder gør plast og skum 

anvendelig inden for alle industrier.

MATERIALER
• PUR
• PVC 
• TEFLON/PTFE
• POM
• NYLON/PA
• PE (HD)
• TPE
• Vibrafoam 
• Skumplast 
• Bukkefolie

Vi er klar til at rådgive dig om de mange 
muligheder inden for plast og skum. 

PLAST OG SKUM
kun fantasien sætter grænser
• • •
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AAG STALDPRODUKTER
• AAG tilbyder et bredt sortiment af 

staldmåtter og staldruller til brug i svine-, 
kvæg- og hestestalde. 

BEARBEJDNING
• Med kvalitetsløsninger i gummi fra AAG er 

der fokus på slidstyrke og holdbarhed. 
• DLG-testet for deformabilitet og elasticitet, 

trædetestet, slidtestet, syretestet og 
skridtestet.

• Anbefales af forskellige videncentre og 
foreninger.

• Rullerne kan tilskæres, så de passer til lige 
netop dit projekt.

ANVENDELSE 
• Det primære formål med gummiunderlag i  

staldene er at sikre et bedre miljø for 
dyrene. 

• Bedre velfærd i staldene er ofte relateret til 
en højere produktivitet. 

• Vores staldprodukter er rentable og 
energibesparende samtidig med, at 
dyrevelfærden sættes i højsædet. 

TYPER
Produktprogrammet omfatter blandt andet:
• Ruller
• Madrasser 
• Måtter
• Sten
• Plader
• Afskræmning

Dag til dag levering på lagervarerne.

STALDPRODUKTER
til svin, kvæg og heste
• • •



AAG | Aalborg Gummivarefabrik A/S | Sundsholmen 3 | DK-9400 Nr. Sundby | Phone +45 98 15 80 22 | info@aag.world | aag.world side 21

NOTER



AAG | Aalborg Gummivarefabrik A/S | Sundsholmen 3 | DK-9400 Nr. Sundby | Phone +45 98 15 80 22 | info@aag.world | aag.world side 22

NOTER
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NOTER



en viden til forskel | en verden af muligheder | en sikker løsning

A.A.G. Aalborg Gummivarefabrik A/S
Sundsholmen 3
9400 Nørresundby DK

• • •

tlf.   +45 98 15 80 22
mail  info@aag.world
web  aag.world

KONTAKT


