
• Schuim 

• Celrubber 

• Volrubber 

• Rubber profielen 

• Gelamineerde producten   

 

Uit voorraad leverbaar. 

 

 
 

ADFOTEC leverancier van: 

 www.adfotec.nl  



 
 

ADFOTEC uw partner in schuim oplossingen 



• Polyester en Polyether schuim 

• Gerecycleerde schuim 

• PE schuim 

• PVC schuim 

• Geïmpregneerd schuim 

• Melamine schuim 

• Semi gesloten cel schuim 

• Filter schuim 

Schuim materialen 

Gecertificeerde schuimen met brandnormen 

zoals FMVSS302 en UL94HF1 en B1en M1 

• 

Wij leveren ook schuimen zonder brandnormen  www.adfotec.nl  



• EPDM celrubber 

• Neoprene celrubber 

• Semi-gesloten celrubber 

• EPDM volrubber 

• Neoprene volrubber 

• Rubber met textiel inlagen 

• Siliconen volrubber 

• Siliconen schuimrubber 

Adfotec heeft meerdere kwaliteiten en soorten rubbers in een 

uitgebreid assortiment op voorraad 

Celrubber en Volrubber materialen 

 www.adfotec.nl  



Rubber profielen 

Rubber profielen : 

Uit voorraad leverbaar. 

En op specificatie van de klant. 

 

• Rand beschermingsprofiel 

• Deur afdichtingsprofiel 

• Beglazingsprofiel 

• Sponsrubber profiel 

• Gevulcaniseerde hoek profielen 

• Rubber vormdelen 

  www.adfotec.nl  



Lamineer mogelijkheden 

Diverse mogelijkheden om uw producten te 
lamineren. 

Lamineren vanaf 2 mm schuimdikte 

 

Uw eigen stoffen op rol toe leveren die 
Adfotec op diverse schuimen lamineert 

 

Direct eindproducten fabriceren.  

 

Zie onze productie mogelijkheden. 

 www.adfotec.nl  



ADFOTEC heeft een brede range van schuimen 
die geschikt zijn om toegepast te worden in het 

akoestische marktsegmenten zoals : 

 

• Interieurwanden 

• Machinebouw 

• Automobiel 

• Slow movers 

• Kantoormeubel 

• Metaalverwerking 

• Kunststofspuitgieten 

  

 
 

Akoestische schuimen  

 www.adfotec.nl  



Zelfklevend maken van producten 

Diverse mogelijkheden om producten te 
voorzien van een zelfklevende lijmlaag. 

Door jarenlange ervaring passen wij de juiste 
lijmsoort toe. 
 

Wij gebruiken diverse lijmen zoals: 

• Acrylaat 

• Rubber 

• Dispersie 
 

Daarnaast zijn er vele mogelijkheden om 
producten te bewerken.  

  www.adfotec.nl  



Productie mogelijkheden : 

 

• Stansen 

• Snijden 

• Zagen 

• Zelfklevend maken 

• Lamineren met diverse lijm types 

• Extruderen van rubber profielen 

• Extruderen van kunststof profielen 

 

Productie mogelijkheden 

 www.adfotec.nl  



Markten : 

 

• Metaalbewerking  

• Interieurwanden 

• Machinebouw 

• Kantoormeubel 

• Automotive 

• Kunststofbewerking 

 
 

Markten waar wij actief zijn 

 www.adfotec.nl  
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ADFOTEC 

De Volger 25 

1483 GA de Rijp 

 

Tel : 0299 - 674 267 

Fax : 0299 - 673 802 

Mobiel : 06 22   529 022  

E-mail : info@adfotec.nl 

Website : www.adfotec.nl 

 
 

Waar staat ADFOTEC voor  

Kwaliteit 

Flexibiliteit 

Ervaring 

Leverbetrouwbaarheid 

 


