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Gummiprodukter
Fra landets ledende
produsent og leverandør
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Etablert 1924 - bedre enn noensinne!
Stavanger Gummi-industri AS skiftet i 2007 navn til Rubberstyle AS.
Siden starten i 1924 har vi arbeidet med gummi som hovedråstoff.
Vi kjenner materialene og mulighetene. I en årrekke har vi produsert
og levert gummiprodukter for offshore- og landbasert industri,
landbruk, offentlige etater, organisasjoner og øvrig næringsliv.
Våre erfarne fagfolk kjenner produktene og mulighetene.
Våre kunder signaliserer et behov - vi kommer opp med en god
og kundetilpasset løsning.
Velkommen som kunde hos Rubberstyle
- vi lover deg god service, gode løsninger og fornuftige priser.
Vi er ikke fornøyd før du er det.

Brosjyren viser kun noen få eksempler på vår produksjon.
Mer informasjon finner du på vårt nettsted:

www.rubberstyle.com
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Formstøp av tekniske
gummiprodukter
Rubberstyle AS har ekspertise, teknologi og lang erfaring med krevende spesialprodukter for
on- og offshorebruk. Vi deltar i utviklingsfasen, lager prototyper, tester, justerer og produserer.
Gummi er en unik råvare, og kan ikke erstattes av andre materialer. Slitestyrke og elastisitet er
kjent for de fleste. Men ved å tilføre andre bestanddeler kan vi tilegne gummien kvaliteter spesifikt
for oppgaven. Syrefast, oljebestandig, elektrisk isolerende, brannhemmende, frost- sikker, varmebestandig, - hard, myk, eller hva det måtte være behov for.
I dag er det få begrensninger på hva som kan støpes i gummi, selv de mest avanserte design kan
lages - og vi vet hvordan. Gummi kan også, kombinert med andre materialer, skape produkter hvor
harde deler beskyttes av myk gummi. Kombinasjonen stål/gummi er en av våre spesialiteter.
Komplisert løsning, eller bare en liten spesialpakning? Lite antall eller en hel
serie? Ta kontakt med oss, sammen
finner vi en god løsning til ditt behov.

Flensbeskyttere KRV/HUB
Rubberstyle markedsfører
to serier flensbeskyttere
KRV og HUB.
Flensbeskyttere er et unikt
produkt som beskytter
pakningsflaten til rørflenser ved sandblåsing
og maling.
Ved bruk av flensbeskytter
oppnås store tidsbesparelser. Alle våre flensbeskyttere kan brukes
flere ganger.
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HMS matter

Muskel- og skjelettlidelser er det helseproblemet
som fører til flest tapte arbeidsdager og mye smerte

HMS-mattene danner et mykt støtabsorberende lag mellom myke føtter og harde underlag.
Rubberstyle AS produserer og selger et komplett utvalg av avlastningsmatter i høy kvalitet.
De forskjellige miljøene mattene skal brukes i vil avgjøre selve materialtypen. De fysiske egenskapene som slitestyrke, oljebestandighet, kjemikaliebestandighet, brannhemming, elektrisk
isolasjonsevne etc. varierer fra matte til matte. Vi hjelper deg å finne riktig matte til ditt behov.

Markedsleder på mattesystemer
Et innbydende inngangsparti gjør godt inntrykk på alle. Foruten det visuelle skal en effektiv matte
samle opp og skjule støv, søle og fuktighet, slik at dette ikke følger med inn i bygningen. Dette medfører økt levetid for øvrige gulv, reduserte rengjøringskostnader og økt sklisikkerhet. En effektiv
matte vil også forbedre luftkvaliteten innendørs. Mattene skreddersys slik at de passer 100% til
lokalitetene. Rubberstyle har et av markedets aller største utvalg i mattesystemer, og du kan være
helt sikker på at vi har produkter som passer deg og ditt behov.
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Avlastningsmatter

Perfo Original, vår bestselgende
avlastningsmatte kan nå leveres i
mange farger, tilpasset ditt interiør

NYHET!

Som de eneste i Norden tilbyr vi avlastningsmatter
i mange forskjellige farger!
I tillegg til den designmessige fordelen, kan også fargene brukes til å avdele
de forskjellige arbeidsområdene i bedriften.
Be om vår mattekatalog - eller les mer på: www.rubberstyle.com
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Gummigulv / gummiløpere
Vårt brede utvalg av gummigulv og løpere inkluderer også Checker® som er svært populært blant
arkitekter, designer og brukere over hele verden.
Checker® produseres i mange farger og tykkelser og er enkelt å legge. På grunn av sin unike kvalitet
og utførelse har Checker® blitt tildelt den prestisjefylte utmerkelsen: IBD Contract Design Award.
Våre gummiløpere passer utmerket til områder som korridorer, bagasjerom, og nær maskiner og
teknisk utstyr hvor behovet er et beskyttende og antisklisikkert belegg.
Vi har et stort utvalg i kvaliteter for ulike formål, for eksempel oljebestandige varianter eller
elektrisk isolerende for tavlerom. Spør oss om riktig løsning til ditt behov.

Diverse gummiartikler
Vi produserer gummiklosser, gummiplater og andre gummiprodukter etter kundens ønsker og spesifikasjoner.
Vi lager også spesialpakninger til nær sagt alle behov.
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Avlastningsmatter

Bilmatter og gummibeskyttelse i
bagasje- og lasterom
Vi har produsert bilmatter siden 60-årene og er i dag Nordens eneste leverandør av bilmatter med
logo. Universalmatten passer godt inn i de fleste biler, men vi leverer også formstøpte matter til den
enkelte bilmodell. Støt- og slitasjebeskyttende lasteromsmatter for bruk på gulv og vegger leveres
på rull.

Nordens eneste
leverandør av
bilmatter med logo.

Skvettlapper og buffere
Våre skvettlapper sees på veier i hele Norden og i en rekke andre europeiske land. Skvettlappene er
produsert i ren gummi og har topp kvalitet og lang levetid. Vi produserer skvettlapper i bredder fra
20cm opp til 120 cm. Beslag for montering på kjøretøy leveres sammen med skvettlappene.
Vi tilbyr også et stort utvalg i støtabsorberende gummibuffere og elastiske lastestropper.
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Vibrasjonsdempere Novibra®
Novibra® er utviklet for å begrense støy og vibrasjoner fra nær sagt alle typer maskiner og teknisk
utstyr. Novibra® har i dag markedets bredeste standardsortiment, og kan også tilby skreddersøm
av dempere. Hele sortimentet er sertifisert av Det Norske Veritas.
For å forenkle valget av dempere er det utviklet et brukervennlig PC-program som distribueres
kostnadsfritt til våre kunder. Alle Novibra® dempere er også tilgjengelige på Auto-cad tegninger.
Novibra® selger like mye i Norden som alle konkurrentene - tilsammen!

Lydisoleringsfolie
Høyt støynivå leder til nedsatt arbeidskapasitet, hørselsskader og sykemeldinger. Risikoen for andre skader øker også når støy vanskeliggjør kommunikasjon mellom ulike medarbeidere.
Med kombinert bruk av lydisoleringsduk og Novibra® virbrasjonsdempere får man en meget høy
isoleringsgrad.
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Avlastningsmatter

Gummiduk og pakningsgummi
Vi kan tilby et bredt sortiment gummiduk av meget
høy kvalitet. Gummiduken
finnes i et uttall forskjellige
utførelser med resistanse
mot ulike former for fysisk
slitasje, kjemikalier mm.
Vi lagerfører gummiduk i
de fleste tykkelser fra 1 til
20 mm. Leveres i hele ruller
eller tilskjæres etter mål.
Andre dimensjoner og
spesielle kvaliteter fås på
forespørsel.

Profiler
Vi har et enormt utvalg i
gummilister og profiler
og kan også tilby spesialprofiler for ulike bruksområder. De aller fleste
profiler vi produserer er
spesiallagde.
Profiler skal tette, isolere,
eller fungere som en
dekorativ dekning av en
skjøt.
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Kompensatorer
En kompensator er en elastisk rørforbindelse som opptar vridninger, bøying og lengdeendringer
som måtte oppstå i en rørforbindelse. I tillegg reduserer den vibrasjoner, resonans og støy.
Kompensatorer er enkle å installere og tar liten plass sammenlignet med andre løsninger. En god
kompensator reduserer vedlikeholdskostnader betydelig. Hos oss får du kompensatorer for alle
typer rør.

Rørplugg
Rørpluggen er en oppblåsbar gummisylinder
som brukes til midlertidig tetting av rør.
Pluggen settes inn i røret og blåses opp
- enkelt, raskt og meget effektivt.
Fåes i en rekke forskjellige dimensjoner.
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Avlastningsmatter

Skips- og havnefendere
I tillegg til å ha et godt utvalg av standardprodukter, har vi den ekspertise og know-how som skal til
for å komme opp med praktiske løsninger.
Gummiblandingene som brukes er EPDM og SBR med meget høy motstandsdyktighet mot ozon,
temperatur, aldring og slitasje.

Husholdningsartikler
Vi produserer et
vidt spekter av
produkter til hus og
hjem. I tillegg til å
produsere gamle
klassikere driver
vi kontinuerlig
produktutvikling
for å komme med
nye og interessante
produkter.
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Hos oss får du:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mattesystemer
HMS-matter
Arbeidsmatter
Gummiprofiler
Gummigulvbelegg
Gummiløpere
Gummiduk
Fendere
Slanger/kuplinger
Rørplugger
Pakninger
Lydisoleringsfolie
Flensbeskyttere
Vibrasjonsdempere
Kompensatorer
Husholdningsprodukter
• Bilprodukter
• Spesialproduksjon
• Gummi mot metall

Våre nye og moderne produksjons fasiliteter ligger like ved Dusavikbasen
i Stavanger. Spesialtilpassede lokaler og en totalrenovering av maskinparken bidrar til at Rubberstyle AS i enda større grad enn før kan møte
kundenes stadig økende krav til kvalitet, leveringspunktlighet
dokumentasjon og fleksibilitet.

Attraktive løsninger
for alle bransjer:
INDUSTRI

OFFSHORE

BYGG OG
ANLEGG

Rubberstyle AS Telefon: +47 51 54 28 00 / 992 15 202 Telefaks: +47 51 54 25 00

VANN OG AVLØP

Finnestadsvingen 36, 4029 Stavanger. E-mail: salg@rubberstyle.com www.rubberstyle.com
ARBEIDSMILJØ
HMS

LANDBRUK

SHIPPING

BIL/TRANSPORT
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