
Leverandør til den gra� ske 

industri 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 gra� ske industri, emballage-, medici-

nal-, møbel- og design industrien

Vores forretning er baseret på en blanding af egen-

produktion 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 mu-

lige 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 kun-

demasse. Det er fordi vores kunder oplever os, som en: 

interesseret, kundeorienteret problemløser.

Hvad kan vi?
Vi er en objektiv broker og handelsvirksomhed, som er lagerfø-

rende 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 kan se de ! este priser på vores hjemmeside www.eni-trade.dk. Det kræver blot, at du opret-

ter et login.

Du er altid velkommen til at kontakte vores salgsafdeling for et kon-

kret tilbud tilpasset dine behov: info@eni-trade.dk

Special Produkter
Udover at kunne levere standardvarer, er vi i stand til at 

tilpasse speci" kt til den enkelte kundes behov. Ring eller 

skriv til os for at få rådgivning og et konkret tilbud. 

Vores medarbejdere har mange års erfaring inden for bran-

chen, og står på spring for at hjælpe dig. 

Prøver
Du er altid velkommen til at kontakte os for speci" kke prøver fra 

vores lager. Vi kommer også gerne forbi med en speci" k prøvekas-

se. 

Kontakt vores salgsafdeling på +45 49 13 00 99 eller e-mail: 

info@eni-trade.dk

Levering
Lagerførte produkter bliver leveret ab lager fra vores lager i 

Espergærde, i løbet af 1-2 arbejdsdage. 

Special fremstillede produkter leveres inden for 1-2 uger 

afhængig af kompleksiteten. Derudover kan vi tilbyde logi-

stikløsninger tilpasset kundens ønsker og behov.



POS-Materiale
POS (Point of Sales) tilbehør er produkter, der bruges til at ophænge posters, 

bannere eller andet print, fra loft eller væg,  i butik eller show room.

Det kan f.eks. være kroge, vippearme, klemmer, kiosk! ag m.m. Mange af 

disse produkter kan vi pakke i mindre posestørrelser, så de kan sendes ud til 

butikkerne i den mængde, hver enkelt butik har behov for.

Kontakt os med henblik på specialpakning til dit behov....

Vippearme

Kroge

Hanging

Sugekopper

Rundjern

Kiosk! ag

Selvklæbende tags

Super grip 

Mobilspiraler/metalkroge m. nylonsnøre

Dobbeltklæbende foamtape

Kongres tilbehør

    …og meget mere



Kontorartikler og arkivering
I denne kategori � nder du produkter, der primært anvendes til arkivering og 

samling af papirer. Derudover har vi almindelige kontor - og konferencetilbe-

hør, f.eks.:

RO-MA´s kendte kvalitetshæftetang Puncar Super, som anvendes på det pro-

fessionelle kontor.

Uni-clip

Uni-holdere

Clips/Klemmer

Klemrygge

Uni-klem

Snap-Binder

Hæfteklammer/Hæftetænger

Flexihefter

Dækskinner

   

  …og meget mere



Udstillingssystemer
Hos Eni-Trade har vi igennem en lang årrække forhandlet udstillingssystemer 

og POS materiale. Vi samarbejder med nogen af de førende i Europa. 

Du kan se et lille udsnit af vores produkter herunder

Indendørs systemer

Udendørs systemer

Displays

Wire systemer/display skruer

Klaprammer

Presenningsclips

Elastikker med krog

Brochureholdere

Bord displays

Memoskinner

Magnet tape

Plakatophæng/Bannerophæng

…og meget mere



En indbundet bog består af næsten lige så mange enkeltdele, som et skræd-

dersyet jakkesæt. Hos Eni-Trade kan du købe alle materialerne, herunder 

blandt andet:

Plakal lim

Animalsk lim - varm

Hæftegarn

Hæfte gaze

Scharniersto� 

Schirting

Crepepapir – brun og hvid

Spineboard

Kapitælbånd

…og meget mere

Bogbinderiartikler



Mekanismer
Eni Trade International A/S. har i mere end 25 år været agent for Europas ab-

solut bedste producent af mekanismer.

Vi kan i dag tilbyde et bredt sortiment af både standard- og specialmekanis-

mer af højeste kvalitet.

Ring Alliance

 D-Ringe

 Arch Ringe

 Rund Ring

 Concorde+Amerikansk

 Brevordner

Metalhjørner og kantskinner

Nitter og Sejlringe

Fingerringe

Nedholdere

...og meget mere



Efterbehandling
I denne kategori � nder du produkter, der oftest anvendes som tilbehør til 

færdigtrykte materialer. Det kan være alt lige fra kuglepenholdere, der på-

monteres et clipboard, til klemrygge der samler f.eks. en årsrapport, eller 

bogskruer til at sætte i hjørnet på en prøvevifte.

Pen holdere

CD holdere/Lommer 

Selvklæbende lommer

Elastikker med endesplitter

Kuglekæder

Magneter

Velcro

Snap-låse

Nøgleringe

Klips og klemmer

Nitter

Split/overliggere

Bogskruer

Uni-stifter/Mini Stifter

Uni-låse

Kongresmærker

Metal spiral ringe

Clipex 

Trådnedholdere

Håndtag

Kalendertilbehør

Sejlringe

…og meget mere 



Folier
Eni-Trade har igennem 50 år importeret og solgt folier til bl.a. print og em-

ballage. Ri Vi er lagerførende af en del printegnede folier, og ellers bestiller vi 

rigtig gerne hjem. RIng eller skriv til os, så vi sammen kan drøfte løsningsmu-

ligheder tilpasset dine speci" kke behov.

Vi forhandler primært følgende folietyper:

PVC

A-PET

PET-G

PET-GAG

PP

PE

PS

...og meget mere



Om os
Eni Trade International A/S er en alsidig handelsvirksomhed, som tilbyder 

løsninger indenfor mange områder. Siden 1966 har vi betjent � ere forskellige 

brancher, bl.a. bogbinderier, trykkerier, svejsere, forhandlere af kontorartikler, 

reklamebureauer, fødevareindustrien, medicinalindustrien, displayproducenter, 

skiltefabrikker m.� . 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 klæbesto� er, papirsamling og 

-indbinding samt ophængnings-systemer til plakater og bannere.
 

 

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


