
Kemisk og elektrolytisk overfladebehandling siden 1934

Tin belægning

Mangan fosfatering

Kemisk nikkel

Kemisk afgrtning/
polering

Kobber belægning

Patineret kobber/
messing

Zink belægning

Alkalisk affedtning

Sølv belægning

Brunering

Nikkel belægning

Bejdsning: Rustfrit 
stål

Sønderborg Fornikling har sine Rødder helt tilbage til 1934. Vores produktions- og forretningsprocesser er cer-
tificeret til nyeste ISO 9001:2015 standard hvorigennem vi er gearet til at overfladebehandle alt lige fra enkelt 
stående unika kunst til masse producerede emner til eksempelvis automobilindustrien. Vi råder over 3 produkti-
onshaller med 8 produktionslinjer til overflade- behandling af metalemner hvor vi udfører forzinkning, fortinning, 
forsølvning, forkobring, fornikling, kemisk nikkel, kemisk afgratning, brunering og mangan fosfatering. 

’’...lodbar & 
duktil overflade med 
en god ledningsevne’’

’’...nedsætter friktion 
og er mangnetisk 
elektrisk isolerende’’

’’...ensartet lagtykkelse 
på hele emnet uanset 
geometri’’

’’...uden mekanisk belast-
ning og konstruktions-
mæssig begrænsning’’

’’...når behovet er gode 
varme- og elektriske 
ledende egenskaber’’

’’...det nye ’’sort’’ inden 
for boligindretning’’

’’...zink belægning 
giver en god korrosi-
onsbeskyttelse til en 
attraktiv pris’’

’’...alkalisk affedtning af 
olierede metalemner’’

’’...mindre kontaktmod-
stand, bedre lodning 
og god korrosionsbe-
skyttelse’’

’’...korrosions-
beskyttelse og sort 
finish’

’’...korrosionsbeskyt-
telse spærrelag til 
andre overflade-
behandlinger’’

*...lodbar & 
duktil overflade med 
en god ledningsevne’’
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Spørg vore kunder - det er marketing uden filter

...Uforpligtende møde? -Vi kommer meget gerne på besøg

Sønderborg Fornikling har fået prædikatet ’’Bright Green Business’’

Kvalitet - God pris - Aftalt tid – Høj service. Nemt at skrive - noget andet at praktisere. Kontakt vore kunder, og hør, 
hvad de synes om vores samarbejde. Det er markedsføring uden filter - og giver tryghed ved valg af leverandør. 

Vi ser frem til at høre fra dig :-)

Du kan få flere oplysninger om Sønderborg fornikling på www.sdbg-fornikling.dk – men det vig-
tigste for os er, at indfri dine konkrete behov og forventninger. Derfor lægger vi vægt på, at du har 
besøgt vor virksomhed - og at vi har besøgt din virksomhed. Det er basis for en god forventnings-
afstemning og et godt samarbejde. Lad os starte med et uforpligtende møde til afklaring af dine 
behov inden for overfladebehandling.  Vi ser frem til at høre fra dig.   

Sønderborg Kommune har en ambitiøs målsætning om at blive CO2 Neutral i år 2029. Det kræver 
en stor indsats af borgere & virksomheder for at realisere den målsætning. Sønderborg Fornikling 
har fået prædikatet „Bright Green Business” af Project Zero fordi vi b.la. i perioden 2015-2018 har 
reduceret vort EL forbrug med 30,5 %. Det gavner miljøet i praksis.


