CODAN AS TAR DITT
BEHOV PÅ ALVOR

EFFEKTIV LOGISTIKK
SIKRER FORUTSIGBAR DRIFT

Helt siden 1971 har Codan AS levert slanger, kuplinger
og injeksjonsutstyr til det norske markedet. Vi har i dag
ti ansatte og solid erfaring fra faget, og forhandlere over
hele landet.

Forutsigbar drift er viktig både for offshorenæringen
og landbasert industri, tunnelindustrien og de fleste
næringer. Codan AS betjener en rekke aktører som vet
at tid er penger. Derfor har vi lagt stor flid i et særde
les effektivt logistikkmaskineri. Nærhet til markedet,
fagkunnskap og hurtig logistikk gjør Codan AS til
en uovertruffen leverandør av slanger, kuplinger og
injeksjonsutstyr.

En av våre fremste styrker er en inngående forståelse for
kundens behov. Uansett utfordring står vi klar til å hjelpe;
enten med råd og bistand, eller med konkret utforming
av spesialiserte løsninger som får jobben gjort. 
De ansattes kunnskap om feltet gjør også at vi kan
besvare henvendelser hurtig og effektivt.

Velkommen til Codan - hos oss blir du tatt godt vare på!

QUALITY HOSE
MANUFACTURER
CODAN offers an extensive range of
extruded and mandrel-built hoses
produced from the most advanced
materials and production processes.
Codan’s flexible hose systems are
specified for respiratory equipment,
construction and farming machinery, food
processing, gas and welding appliances
and for use in manufacturing industry.
The wide product range offers high
quality hoses according to the latest
International standards.
Visit codan.com to see the full
programme of Codan Hoses.
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EN TOTALLEVERANDØR

TETTING SOM VARER

Codan AS er en totalleverandør innen kvalitetsslanger og
kuplinger for alle formål. Vi leverer alt fra lavtrykksslanger
til trykkslanger for komprimert luft, vann, olje, kjemikalier
og slanger til spesialiserte formål.

En fellesnevner for en rekke betydelige tunnelprosjekter
de siste årene kan oppsummeres enkelt: Codan AS.
I forbindelse med Jernbaneverkets tunnelprosjekter
mellom Oslo og Holmestrand har vårt utstyr vært selve
spydspissen i forbindelse med tetting. Jernbaneverkets
krav til tetting har medført behov for forinjeksjon og
høye injeksjonstrykk i alle prosjektene. Våre kunder har
benyttet bordiameter fra 54 til 64 mm, inntil 100 bar. Hele
veien har det vært benyttet 100 bars injeksjonspakkere
og staver fra Codan AS.

THE SCANDINAVIAN WAY
Codan AS er en ledende leverandør av produkter for
forsegling av steinoverflater, fjellsprekker og grunn før ut
graving. Metoden kalles enkelt «The Scandinavian Way»,
og vi har et godt rykte for våre ferdigheter og løsninger
på fagfeltet.

HOSE

PRODUCTION
VISIT

CODAN.COM
Codan Rubber Danmark A/S
Tel. +45 56 64 64 64
Mail: info@codan.com
www.codan.com

KVALITET I ALLE LEDD

SIKRER NYSKAPNING

Som en av få norske aktører produserer vi høykvalitets
produkter fra eget sveiseverksted. Dette sikrer oss detalj
oppsyn med prosessen, og et optimalt sluttresultat. Våre
sertifiserte sveisere produserer alt fra ordinære produkter
til spesialprodukter, og legger flid i hurtig leveranse og
høy kvalitet. Vi kan også merke slanger med kundens
navn eller annet – alt gjøres inhouse.
Vi produserer etter dine tegninger og forklaringer.

Codan AS har gjennom årene vært svært opptatt av
innovasjon. Vi er en innovativ spydspiss i injeksjons
bransjen, og står bak en rekke unike injeksjonsløsninger
som vi har patentrettighetene til.
Vi kan levere både lav- og høytrykkslanger av ulike
materialkvaliteter.

Reginol Trading AS
Strømsveien 318 , 1081 Oslo
Tlf. 23 17 75 90
www.reginol.no
post@reginol.no

Kuplinger for ulike medier, slangetromler
og fittings.

www.unoflow.com

Stainless steel fittings manufacturers
DNV Offshore Standard Certification

Pol. Ind. Alcalde Caballero,
Virgen del Buen Acuerdo, s/n
ES-50014 Zaragoza
Tel. +34 976 464 106 • E-mail: export@dicsaes.com
www.dicsaes.com

Besøks-/postadresse
Karihaugveien 102
1086 Oslo
Telefon 22 90 65 50
Telefaks 22 32 75 83

firmapost@codan-gummi.no
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