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Besøg os på www.keflico.com og 
se vores brede og dybe sortiment 

af træ- og pladeprodukter



R50084MO Golden Teak
Højtrykslaminat, Pfleiderer
Tykkelse: 0,8 mm
Dimension: 130 x 251 cm
Overflade: VV (let æggeskal)
IMO certificeret

Et fortsat stærkt samarbejde Dekorer Skibskollektion 2018>

Oplimede plader

Vi præsenterer dig i denne brochure for vores skibskollektion, udvalgt fra Pflei-
derer/Duropal kollektionen med dekorer, der ligeledes er udvalgt og afstemt til 
skibsindustrien og derfor er IMO certificeret.

Laminaterne kan fx oplimes på okoumékrydsfinér, birkekrydsfinér, spånplader og 
MDF med mere til montage. 

Pladerne oplimes i flere tykkelser og formater - med og uden fer & not, kvarte, 
halve og hele plader. 

Mulighederne er mange! 

Alle laminatdekorer vist på næste side forhandles IMO certificeret til salg i løse 
ark samt oplimede plader. 

VELKOMMEN KOLLEKTION
TT Trading og Keflico A/S har siden 2014 samarbejdet om at levere et bredt udvalg 
af kvalitetsprodukter til skibsindustrien. Vores mål er at give jer ét sted, hvor I 
finder flest mulige af de produkter, som I har behov for, af pålidelig kvalitet og til 
konkurrencedygtige priser.

TT Trading har flere års erfaring i at rådgive om og levere produkter til skibsindu-
strien, og Keflico har ligeledes et bredt udvalg af produkter, der henvender sig til 
skibsindustrien, samt dyb specialistviden herom.

Tilsammen giver dette et væld af muligheder til både mindre og store forespørgs- 
ler, herunder totalløsninger - alle med produkter af høj kvalitet. 

Mere om TT Trading 
TT Trading har gennem mange år forhandlet forskellige produkter til skibsværfter 
og den maritime sektor. Virksomheden drives af Thomas Jokumsen og Thøger 
Jokumsen.

Makkerparret har en dyb viden og indsigt i industrien. TT Trading tilbyder derfor 
ikke alene produkter målrettet skibsindustrien, men også kompetent vejledning 
samt professionel og venlig service.

Mere om Keflico A/S
I Keflico A/S er vi leverandør af og rådgivere omkring et bredt og dybt sortiment 
af træbaserede produkter - herunder hårdttræ, modificeret træ, laminatproduk-
ter, MDF, krydsfiner og brandhæmmende træbaserede produkter.

Keflico er lagerførende af størstedelen af produkterne, mens andre forarbejdede 
løsninger produceres efter ordre i tæt samarbejde med faste underleverandører.

Vi tilbyder landsdækkende levering flere gange ugentligt fra vores 14.000 m2 
lager i Støvring.

Hent IMO certifikatet her:

Skibskollektionen lagerføres af 
Keflico. Alle andre Pfleiderer/Duropal 
laminater kan skaffes efter ordre.

U18001 VV Powder Blue
Højtrykslaminat, Pfleiderer
Tykkelse: 0,8 mm
Dimension: 130 x 251 cm
Overflade: VV (let æggeskal)
IMO certificeret

R20095MO Milano Oak
Højtrykslaminat, Pfleiderer
Tykkelse: 0,8 mm
Dimension: 130 x 251 cm
Overflade: MO (xx)
IMO certificeret

U11026 VV Crystal White       
Højtrykslaminat, Pfleiderer
Tykkelse: 0,8 mm
Dimension: 130 x 251 cm
Overflade: VV (let æggeskal)
IMO certificeret

U17031 VV Bordeaux
Højtrykslaminat, Pfleiderer
Tykkelse: 0,8 mm
Dimension: 130 x 251 cm
Overflade: VV (let æggeskal)
IMO certificeret

U12290 VV Anthracite
Højtrykslaminat, Pfleiderer
Tykkelse: 0,8 mm
Dimension: 130 x 251 cm
Overflade: VV (let æggeskal)
IMO certificeret

R24035 VV Bloomed Beech        
Højtrykslaminat, Pfleiderer
Tykkelse: 0,8 mm
Dimension: 130 x 251 cm
Overflade: VV (let æggeskal)
IMO certificeret

Hele råplader
Birkekrydsfinér
Flere dimensioner.
Mange tykkelser.
Kvaliteter: BB/BB, S/BB, B/BB 
Kan tilbydes som FSC® certificeret 
og brandhæmmende.

Okoumé krydsfinér
Dimension: 250 x 122 cm
Tykkelser: 4, 6, 9, 12, 15, 18, 22 mm
Kvalitet: B/BB
FSC® certificeret.

IMO Certificeret Okoumé 
krydsfinér - NYHED!
Dimensioner: 250 x 122 / 310 x 153 cm
Tykkelser: 5-30 mm
Kvalitet: B/B
IMO certificeret.
Skaffevare efter nærmere aftale.

IMO Certificeret Shipsly 
krydsfinér - NYHED!
Konstruktion: Kerne Birk/El kombi
Overflade: Hvid melamin 2 sider
Kant: TG4 klar kantforsegling
Dimension: 600 x 2400 mm
Tykkelse: 12 mm
Fødevaregodkendt.  
CE mærket i henhold til EN 13986.
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TT Trading

Thomas Jokumsen

Tlf:  +45 22 54 48 28
Mail: tj@tt-trading.dk

Thøger Jokumsen

Tlf. +45 22 87 82 33
Mail: ctj@tt-trading.dk

www.tt-trading.dk

Keflico A/S

Dorthe Holmstrøm
Produktansvarlig

Mail: dh@keflico.com
Tlf. +45 3699 6244

www.keflico.com

Vi forhandler også mange andre  
produkter til skibsindustrien:

- Brandimprægneret  krydsfinér
- Brandhæmmende MDF
- Azobé, Teak, Accoya® 
- Flere hårdttræssorter
- Osv.

Vi forhandler også diverse forarbejdede plade- og
træprodukter efter nærmere aftale.

Kontakt os og hør mere

FSC®-C019698 |  PEFC�/09-44-02

Pålidelig kvalitet  
til konkurrence- 
dygtige priser

Et bredt og dybt 
sortiment

Professionel,  
sikker og hurtig 

levering

Kontinuerlig  
udvikling og tæt  

samarbejde 

Løsningsorienteret 
og kompetent  

rådgivning

Vi tager den  
bæredygtige  

udvikling seriøst

VORES 
KUNDELØFTER


