
Folieleverandør gennem 50 år



Hvem er vi?
Eni-Trade har eksisteret siden 1966, og vi er kendt som en pålidelig leverandør til en 
række industrier i Skandinavien og Nordeuropa – herunder den grafiske industri, 
emballage-, medicinal-, møbel- og design industrien

Vores forretning er baseret på en blanding 
af egenproduktion og import. Vi forhandler 
og repræsenterer nogle af de største pro-
ducenter inden for industrien i Europa og 
Fjernøsten.

Vi er derfor i stand til at tilbyde og levere 
den optimale løsning inden for de industrier, 
som vi leverer til.
Hos Eni-Trade sætter vi en ære i, at yde den 
bedst mulige service. Du vil altid opleve, 
at kunden er i centrum, og vi gerne går den ekstra mil for at løse opgaven bedst 
muligt. Vores mangeårige eksistens bevidner også, at vi er funderet på en god loyal 
kundemasse. Det er fordi vores kunder oplever os, som en:  
interesseret, kundeorienteret problemløser.

Hvad kan vi?
Vi er en objektiv broker og handelsvirksomhed, som 
er lagerførende af en del af vores produkter. 

Vi kan tilbyde en objektiv vurdering, og foreslå den 
optimale løsning for vores kunder, uden at være låst 
til et begrænset sortiment fra en enkelt producent. 

Troværdige:
Kunder vil aldrig føle, at de går forgæves når de kontakter os. 

Ansvarlige
Vi tager ansvar for vores handlinger og produkter.   

Pålidelige
Vi holder, hvad vi lover.

Resultatorienterede
Kundens succes er en forudsætning for vores egen 
succes.



Priser
Vores mål er at levere de rigtige produkter til 
rette tid, rette pris og i den rette kvalitet.

Du er altid velkommen til at kontakte vores 
salgsafdeling for et konkret tilbud tilpasset dine 
behov:  
info@eni-trade.dk

Special Produkter
Udover at kunne levere standardvarer, er vi i stand 
til at tilpasse specifikt til den enkelte kundes be-
hov. Ring eller skriv til os for at få rådgivning og et 
konkret tilbud. 

Vores medarbejdere har mange års erfaring inden 
for branchen, og står på spring for at hjælpe dig. 

Prøver
Du er altid velkommen til at kontakte os for specifikke 
prøver fra vores lager. 

Kontakt vores salgsafdeling på +45 49 13 00 99 eller 
e-mail: info@eni-trade.dk

Levering
Lagerførte produkter bliver leveret ab lager fra vo-
res lager i Espergærde, i løbet af 1-2 arbejdsdage. 

Special fremstillede produkter leveres inden for 
4-6 uger afhængig af kompleksiteten. Derudover 
kan vi tilbyde logistikløsninger tilpasset kundens 
ønsker og behov.



Emballage - Folier
Folie til emballage er mange forskellige ting, og der findes et utal af forskellige 
formål med tilhørende folier. Vi har forsøgt, at lave et udsnit af de mest anvendte 
typer herunder - og vigtigst, så er det folier, som vi har stor ekspertise omkring. 
Vi lagerfører en del folier, og eller skaffer vi gerne hjem. Ring til os, så vi sammen 
kan drøfte den bedste løsning for dig.

Tape
Selvklæbende pakketape, både med og uden print, 
til pap. Dobbeltklæbende tape, både præget og glat. 
Labels til kosmetisk brug. Præget cover eller afriv-
ningsfolie til brug, som plaster tape, dobbeltsidet 
selvklæbende tape, silicone glasfiber tape og selv-
klæbende ræsentationsprodukter folier til splejsning 
i printere

Vi anbefaler: PVC/PET

Fødevarer
Vi ved, at sikker kvalitets pakning af fødevarer er essentielt 
for vores kunder. Derfor tilbyder vi en bred vifte af speciel 
film egnet til, at opbevare og transportere fødevarer i. 
Vi anbefaler: PVC/PET/PS/PP (blister, bakker, chokolade-

æsker)

Box
Vi ved, at en flot indpakning gør dine produkter mere 
attraktive. Derfor tilbyder vi en bred vifte af folier, 
som kan anvendes til transparente kasser, vinduer, 
låg eller ikke termoformet emballage.

Vi anbefaler: PVC/PET/PP

Medicinsk Brug
På hospitaler eller hos lægen, er det en nødvendig-
hed, at de medicinske instrumenter er forsvarligt 
pakket ind. Vi kan derfor tilbyde et omfattende 
sortiment af specielfremstillet stiv film, som lever op 
til de højeste standarder.

Vi anbefaler: PVC/PET



Farmaceutisk
Vi ved, at kunderne efterspørger sikker, høj kvalitet, 
emballage til deres lægemidler. Det er derfor,vi tilbyder 
et komplet udvalg af folier fremstillet, specielt formuleret 
mono- og høj barriere film tilfarmaceutiske blisterpak-
ninger

Vi anbefaler: PVC/PET (gennemtrykningspakker)
/OPP 

Krympefolie - Label og emballage

Vi ved, at innovativ emballage hjælper med at sælge 
dit produkt. Det er derfor, vi forhandler et omfattende 
sortiment af shrink-label folie. Shrink etiketter gør at 
dit produkt skiller sig ud, øge effekten på hylderne og 
forbrugernes bevidsthed . Uanset hvilken branche du 
befinder dig i, kan vores krympefolie hjælpe med, at 
maksimere produktets synlighed. 

Vi anbefaler: PVC/PET/PE

Antistatisk
Vi ved, at kunderne forventer bedst mulig statisk beskyt-
telse af deres elektroniske komponenter Det er derfor, 
vi tilbyder, et omfattende sortiment af særligt udviklede 
film til statisk kontrol emballage.

Vi anbefaler: PVC/PET/PS

Termoformning
Vi ved, at en stærk, høj kvalitets emballage gør dit 
produkt mere attraktivt. Det er derfor, vi tilbyder et 
omfattende udvalg af folier der er specielt fremstil-
let til termoformer emballager. Disse folier er ideelle 
til bakker, display og andre kurvede former.

Vi anbefaler: PVC/PET/PS/PP (blister, bakker, chokoladeæsker)



Teknisk Folie
Laminering
Folie til laminering er mange forskellige ting, og der findes et utal af forskellige for-
mål med tilhørende folier. Vi har forsøgt, at lave et udsnit af de mest anvendte typer 
herunder - og vigtigst, så er det folier, som vi har stor ekspertise omkring. Ring til os, 
så vi sammen kan drøfte den bedste løsning for dig.

Fødevarer
Vi ved, at sikker, kvalitets pakning af fødevarer er 
essentielt for vores kunder. Derfor tilbyder vi en bred 
vifte af speciel film egnet til, at opbevare og transpor-
tere fødevarer i.

Vi anbefaler: PVC/PET/OPP/OPET/PS

Pharma Barriere
Vi ved, at kunderne efterspørger sikker, høj kvalitet, em-
ballage til deres lægemidler. Det er derfor, vi tilbyder et 
komplet udvalg af folier fremstillet, specielt formuleret 
mono- og høj barriere film til farmaceutiske blisterpak-
ninger

Vi anbefaler: PVC/PET/PS

Flexibel
Vi tilbyder en bred vifte af orinteret folie, som er velegnet 
til både print og laminering. Det yder dit produkt en umi-
skendelig genkendelighed, med stor visuel appeal.

Vi anbefaler: OPET/BOPP

Lampeskærm
Vi har igennem mange år forhandlet lampeskærmsfo-
lie, og besidder derfor en stor ekspertise. Så tøv endelig 
ikke med, at kontakte os, hvis du har brug for råd og 
vejledning. Vi leverer til alle de største lampeproducen-
ter herhjemme.

Vi anbefaler: PVC/PP



Print- og specialfolier
Kort
Uanset om du fremstiller kreditkort, nøglekort, sikkerhed eller 
salgsfremmende kort, ved vi, at du ønsker at give dine kunder en 
holdbar, smukt trykt produkt. Det er derfor, vi forhandler en bred 
vifte af kort folie og belægninger..

Vi anbefaler: PVC/PET

Kontorartikler
Vi ved, at dine kunder ønsker produkter, der er både 
smukke og holdbare. Det er derfor vi tilbyder et omfat-
tende udvalg af folie til binding systemer, gennemsig-
tige covers, side beskyttere, filer, mapper, kartotekskort 
og utallige andre applikationer. Vores folie har bedst 
mulig glans og fås i en bred vifte af moderne farver.
  Vi anbefaler: PVC/PET/PP

Print
Anvendelsesmuligheder omfatter bl.a.: musemåtter, bannere, plakater, betjenings-
vejledning, kalendere, organisatoriske hjælpemidler, lykønskningskort,  identitets-
kort, etiketter, kort, plakater, skilte, displays og undervisningsmaterialer.

Print – UV offset/UV Serigrafi/Digital
Vi ved, at dine kunder ønsker holdbare, smukke trykte produkter. Det er derfor, vi 
forhandler et bredt sortiment af folie ideel til alt fra skilte til lykønskningskort.

Vores folier er formstabile, så du får større bearbejde-
lighed og færre kasserede.
Alle folier er fremstillet i et kontrolleret miljø for at 
leve op til de strengeste gældende GMP-standarder. 

Vores folier leverer ekstraordinær glans, forbedrede 
æstetik og øget hylde appel til dit produkt.

Filmen modstår vand, kemikalier, punkteringer og slid, hvilket gør dine trykte 
materialer mere holdbare.

Vi anbefaler: PVC/PP/PET/PS



  

Emballage til fødevarer
Displays
Medicinske instrumenter
Gennemtrykningspak-
ninger
Blisteremballage
Box emballage

Egenskaber 

Høj transparens
Stor holdbarhed
God slagstyrke
Fremragende vakuum-
formningsegenskaber 
(PETG)
Fremragende koldbuk-
ningsegenskaber (APET)
Elektrisk isolerende
God kemikalieresistens 
(APET bedre end PETG)
Selvslukkende ved brand
Kan limes og svejses 
(højfrekvenssvejsning 
undtaget)

OBS 

Er sårbart over for varmt 
vand og damp
Er sårbart over for stærke 
opløsningsmidler, syrer 
og baser
Er sårbart over for 
UV-Stråling

Anvendelse 

Emballage til Fødevarer
Gennemtrykningspaknin-
ger til pharma
Box emballage
Displays
Blisteremballage
Tekniske formål (lampe-
skærme)
Kontorartikler

Egenskaber 

Gode trykegenskaber
God kemikaliebestandig-
hed
Gode svejseegenskaber
Brandhæmmende
Gode barriereegenskaber
Lav fugtoptagelse
Gode vacuumformnings-
egenskaber

OBS 

Kan UV-stabiliseres til 
udendørs brug
Ikke bestandig med klor-
holdige væsker

APET og PETG/GAG

PVC



Anvendelse
 
Skilte
Legetøj
Emballage og engangs-
bægere
Kontorartikler
Direkte kontakt med 
levnedsmidler

Egenskaber
 
Meget høj transparens
God stivhed
Gode elektriske isole-
ringsegenskaber
Gode formningsegenska-
ber (termoformning og 
lignende)
Resistens over for mange 
syrer og baser
Ældningsbestandigt
Gode trykegenskaber
Prisbilligt

OBS 

Er sårbart over for stærke 
opløsningsmidler
Tåler ikke UV Stråling (der 
findes dog vejrbestandi-
ge typer)
Dårlig tolerans over for 
temperaturer
Ringe slagstyrke

Anvendelse 

Fødevareemballage
Folie og skåle til mikro-
bølgeovne
Ringbind

Egenskaber 

Gode barrieregenskaber 
over for vand og fugt
Lav (ingen) vandabsorp-
tion
Høj udmattelsesstyrke 
gode mekaniske egen-
skaber
Velegnet til kontakt med 
fødevarer
God resistens over for 
kemikalier ved tempera-
turer < 60°C
PP er et prisbilligt materi-
ale (lav vægtfylde)

OBS 

Begrænset UV-resistens 
(kræver stabilisering) be-
grænset anvendelse ved 
temperaturer under 0°C
PP er ikke bestandig over 
for UV, men kan stabilise-
res vha. additiver
PP er let antændelig og 
brænder gerne.
Synligt lys kan ikke 
passere
Ringe muligheder for at 
lime
Kan svejses – dog ikke 
højfrekvenssvejsning

PS

PP



Møbelfolie/Melamin
Vi er agent for den tyske producent Likora, som leverer finish folie og decorpapir, 
som bruges til beklædning af spånplader i møbelindustrien. 
 
Hver eneste trin på vejen, fra idé til færdigt produkt, er tilrettelagt efter højeste 
standarder, via moderne og state-of-the-art produktions og print metoder. Yderme-
re er der et professionelt hold bag, som forestår kvalitetskontrollen inden produktet 
forlader fabrikken.  
 
Begge dele fås I 142 varianter, og med nedenstående egenskaber. Mappe med 
prøver kan fremsendes efter aftale.

Decorpapir/melamin leveres i ruller og 
ark - alt efter kundens ønsker. Der trykkes 
fra bredder på 1250 mm. 
 
Valgmuligheder: 
60 gsm.
68 gsm.
78 gsm.

Finishfolie/Møbelfolie leveres i ruller eller ark efter 
kundens ønsker. Der leveres i bredder fra 400 mm. 
 
Valgmuligheder: 
PET 80gsm/23µ 
High Gloss Standard 
High Gloss 2Steps 
Scratch Resistant 
80gsm paper
Stipples Surface
3D Pore (haptical)
Mechanical Pore 



Om os
Eni Trade International A/S er en alsidig handelsvirksomhed, som tilbyder løsninger 
indenfor mange områder. Siden 1966 har vi betjent flere forskellige brancher, bl.a. 
bogbinderier, trykkerier, svejsere, forhandlere af kontorartikler, reklamebureauer, 
fødevareindustrien, medicinalindustrien, displayproducenter, skiltefabrikker m.fl. 
med et bredt udvalg af produkter, der indgår i en videre produktion. 
 
Eni Trade har i alle årene været markedsledende indenfor, folier, mekanismer og 
produkter til bogbinderier, herunder lim og klæbestoffer, papirsamling og -indbin-
ding samt ophængnings-systemer til plakater og bannere.
 
Eni Trade har i nogle år også markedsført POS og udstillingssystemer, således at vi 
kan tilbyde et stort og varieret sortiment indenfor udstillingsløsninger.
 

Vores viden har vi samlet indenfor disse områder:
 
Hårdfolier
Mekanismer til ringbind
Efterbehandling & papirsamling
Artikler for bogbinderier
Udstillings- og ophængningssystemer (POS)
Kontorartikler



Eni-Trade International A/S
Bjergvangen 5C • DK-3060 • Espergærde • Danmark

Tel: +45 4913 0099
E-mail: info@eni-trade.dk

www.eni-trade.dk


