
INDUSTRI 

HUSMESSE

D e n  1 0 .  &  1 1 .  a p r i l
VELKOMMEN



Vi er en mindre gruppe industri system-leverandører 

som den 10+11 april inviterer dig til en mini husmesse, 

lidt ud over det sædvanlige, hos Duelco i Vollerup ved 

Sønderborg. 

Vi inviterer dig til en spændende dag med inspiration 

og netværk.

HUMAN CREATION  
ER AFGØRENDE!



Coferro Cables er specialister i patchkabler; alle længder og 

farver, samt i flere forskellige niveauer af kvalitet. Altid 

store mængder på lager til hurtig levering

Coferro Cables er eksklusiv distributør i Danmark på Huber 

+ Suhner LF kabler. H+S er kendt for sine verdensførende 

produkter af meget høj kvalitet 



WAGO er markedsførende inden for skrueløs forbindelsesteknik baseret 

på vedligeholdelsesfri fjederteknologi og er blandt de førende udbydere af 

forbindelsesmateriel og automationssystemer. WAGO’s produktsortiment 

strækker sig over rækkeklemmer, installationsstikforbindelser, samlemuffer, 

printklemmer, interface- og elektronikmoduler samt  

I/O-bussystemer.



Melsen Tech fremstiller membran switche, kabinetter og totalløsninger 

som et af de førende teknologihuse på det serigrafiske, digitale og 

elektroniske område. Vi løser opgaver for en bred vifte af kunder. Vores 

styrke ligger i udstrakt fleksibilitet, konstruktiv dialog og innovativ 

tilgang til løsningerne. Vores involveringsgrad er helt op til kunden, og vi 

træder ind i værdikæden, hvor kunderne ønsker det.



Bopla, er en del af Phoenix Mecano koncernen, som har mere end 

40 års erfaringen indenfor udvikling og produktion af kapslinger 

til den elektromekaniske industri. Med et af markeds bredeste 

produktprogrammer tilbydes alt fra standard kapslinger til kunde 

tilpasset løsninger, fra silketryk til folietastaturer samt HMI 

løsninger og komplet montage.



Duelco A/S er et handels- og ingeniørselskab med mere end 42 års 

erfaring indenfor udvikling, salg og distribuering af løsninger omhandlende 

el- og automationsudstyr.

Du får Industrielle el-løsninger indenfor kabelgennemføring, kabelføring 

samt maskinsikkerhed. 



HN Group A/S leverer sprøjtestøbte og thermoformede plastemner til 

industrien i Danmark og resten af Europa. Vores kunder repræsenterer 

mange forskellige brancher, fx medico, fødevarer, legetøj, elektronik, hi-fi, 

biler, vindmøller, solceller samt gas- og vandteknik.



CUBIC
CUBIC-Modulsystem A/S udvikler, producerer og sælger et modulsystem til 

opbygning af el-tavler samt kundedesignede kapslinger.

CUBIC afsætter sine produkter globalt. Har datterselskaber i 8 lande og via 

partnere i mere end 40 lande. 

Virksomheden beskæftiger ca. 350 engagerede medarbejdere,  

omsætning ca. 400 mio. kr.



INSPIREREKOM  
OG LAD DIG 

Du bliver vartet op af 
special gourmetkok  
Pauli Beck.

Lokation: Duelco A/S, Mommarkvej 5 

 6400 Sønderborg

Tilmelding:  jto@duelco.dk / 7418 7305

Tidspunkt: Tirsdag 10/04 Kl. 10.00 - 14.00 

 Onsdag 11/04 Kl. 10.00 - 14.00



Lokation: Duelco A/S, Mommarkvej 5 

 6400 Sønderborg

Tidspunkt: Tirsdag 10/04/18 Kl. 10.00 - 14.00 & 

 Onsdag 11/04/18 Kl. 10.00 - 14.00

Tilmelding:  jto@duelco.dk / 7418 7305
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