Produktark

Overflader
Vi leverer færdige produkter
Produkter med overflade
Langt størstedelen af de produkter vi producerer leveres med den ene eller anden type overflade. Det være sig galvaniske overflader, som
primært tjener et korrosionsbeskyttende formål,
eller slebne/børstede overflader på eksempelvis rustfrit stål, som er en del af produktets udseende og image. Og sidst, men ikke mindst,
er der de mange forskellige malede overflader
og silketryk. Hougaard & Koefoed leverer helt
færdige og fejlfri produkter, inklusiv den ønskede overflade i den rigtige kvalitet.
Galvaniske overflader
Hougaard & Koefoed udfører de galvaniske
overflader via nært knyttede underleverandører
og kan levere alle gængse galvaniske overflader. Alle de leverede overflader er selvfølgelig
kompatible med RoHS direktivet. Vi tilbyder
eloxering (med eller uden farve) og kromatering af aluminium, el-galvanisering/kromatering
af jern, bejdsning af rustfrit stål og meget, meget mere.
Børstede og slebne overflader
Hougaard & Koefoed kan producere pladeemner i præfabrikeret slebet plade, eksempelvis
rustfrit stål eller aluminium. Vi har dog selv en
meget høj kompetence inden for slibning og
produkter med høj finishgrad. Vi kan også stå
for eksempelvis glasblæsning af rustfrie emner,
hvilket giver en flot og silkemat overflade.

Pulverlak
Vi får udført pulverlakering i meget høj kvalitet
af vores betroede underleverandører. Der er i
dag utrolig mange muligheder med pulverlak.
Vådlak
Det er ligeledes via kompetente underleverandører, vi leverer vådlakerede emner i meget
høj finish
Silketryk
Vi tilbyder også silketryk, enten som traditionelt
silketryk eller som tampontryk til hvælvede
overflader.
Vi og vores underleverandører rådgiver dig
Hvis du er i tvivl om, hvilken overflade dine produkter bør have, så lad os tage en snak om,
hvilke krav du stiller til korrosionsbestandighed,
den visuelle overflade, omgivelserne, miljøet
og så videre.
Kvalitetssikring
Vi står selv for kvalitetssikringen af vores underleverandørers arbejde. Det er med andre
ord os, der tager det endelige ansvar for kvaliteten ifølge vores ISO 9001:2000 certificering.
Det giver dig tryghed for, at kvaliteten altid lever op til de stillede krav.
Nemt
Det er nemt for dig. Vi håndterer det hele.
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Hvilke typer
▪
▪
▪
▪

▪

▪

Slebne og børstede overflader
Glasblæste overflader
Bejdsning
Galvaniske behandlinger
Eloxering
El-galvanisering
Kromatering
Etc.
Malede overflader
Vådlak
Pulverlak
Silketryk
Traditionelt
Tampontryk

Kvalitetssikring
▪
▪

Vi står for den endelige kvalitetssikring
ISO 9001:2000

Hougaard & Koefoed as har arbejdet med pladebearbejdning
og rådgivning siden 1948. Vi har en stab af branchens bedste
og mest engagerede medarbejdere og et tæt samarbejde med
underleverandører, så vi kan håndtere endog meget komplekse
løsninger. Hougaard og Koefoed er totalleverandør og specialist
i at fremstille individuelle løsninger. Virksomheden har i dag ca.
65 ansatte.
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