
Likora - finishfolie til møbelindustrien
Eni-Trade er den danske agent for Likora, som fremstiller finishfolie og melamin 
til møbelindustrien.  
 
Hver eneste trin på vejen, fra idé til færdigt produkt, er tilrettelagt efter høje-
ste standarder, via moderne og state-of-the-art produktions og print metoder. 
Ydermere er der et professionelt hold bag, som forestår kvalitetskontrollen inden 
produktet forlader fabrikken.

Udvalgte råmaterialer og specialiseret produktion sikrer den højest mulige 
kvalitet. Udover den automatiserede produktion, foretages nøje kvalitetskontrol 
inden produktet sendes ud.

Kundetilfredshed betyder alt, så derfor sikrer vi lange kunderelationer via indivi-
duel rådgivning, hurtig og sikker levering fulgt op af support efterfølgende.

Finishfolie
Hvis du vil spare penge på møbler, uden at gå på kompro-
mis med det naturlige trælook, er finishfolie løsningen. Det 
er et prisbilligt alternativ, og det ligner ægte træ.  
 
Eni-Trade kan, i samarbejde med Likora, levere finishfolie til 
møbelindustrien.

40 - 120 gms 
Standardbredder: 1200 mm, 1890 mm, 2080 mm, 2560 mm - 
kan også laves til fixmål 
Mere end 130 varianter 
Farveindstillinger fra 10.000 m2 
Overflader fra mat til højglans, haptical 3D, struktur og trælook
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Muligheder 
PET 80gsm/23µ  + 0,70 €
High Gloss Standard  + 0,08 €
High Gloss 2Steps  + 0,25 €
Scratch Resistant  + 0,02 €
Upcharge for 80gsm paper + 0,05 €
Stipples Surface  + 0,08 €
3D Pore (haptical)  + 0,06 €
Mechanical Pore  + 0,03 €
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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, emballa-
ge-, medicinal-, møbel- og design industrien

Vores forretning er baseret på en blanding af egenpro-
duktion og import. Vi forhandler og repræsenterer nogle 
af de største producenter 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 funde-
ret på en god loyal kundemasse. Det er fordi vores kunder 
oplever os, som en  
 
interesseret, kundeorienteret problemløser.

Hvem er vi?

Troværdighed 
Du vil aldrig føle, at de går forgæves når du kontakter os 
 
Ansvarlighed 
Vi tager ansvar for vores handlinger og produkter 
 
Pålidelighed 
Vi holder hvad vi lover 
 
Resultatorienterede 
Kundens succes er en forudsætning for vores succes

Vores værdier

Melamin/Decorpapir
Decorpapir er et prisbilligt letvægtsmateriale, som bruges til at beklæde spånpla-
der. Typiske anvendelsesområder er kabinetter, hylder, reolsystemer, skabe, paneler, 
møbler til butiksindretning og kontormøbler.

Mere end 130 varianter 
60 - 80 gms 
Bredder 1270 mm, 1890 mm, 2080 mm, 2200 mm, 2560 mm. Laves også til fixmål 
Minimumsmængde 1000 kg. 
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