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Velkommen
til Resino

Velkommen
til Resino

Resino er en dansk familiejet
virksomhed, som udvikler samt
leverer UV-hærdende, Vand og
Solventbaserede trykfarver.

Vi fokuserer på innovativ produkt
udvikling i tæt samarbejde med
vores kunder.

Dette fører til stærke loyale kunderelationer og dyb forståelse af
de markeder, hvor vi er aktive.

Dokumenterede processer
Vi opererer på markeder, der har følsomme krav til slutbrugsegenskaberne. Egnethed
til brug for vores produkter dokumenteres af uafhængige akkrediterede institutter.

Miljø

Kvalitet og bedste praksis

Omhyggeligt udvalg af råvarer

Velkommen til Resino.
CEO

Fødevaresikkerhed

Dokumenteret slutbrugs egnethed

Velkommen
til vores produkter
Pølseskind

Hygiejne

Krymp & stræk
film & poser

Pharma og medicinsk
emballage

Generel emballage

Emballage til fødevarer

Velkommen
til en verden af trykfarver
Vores innovative og kundeorienterede
produktudvikling, og kundesupport har
gjort Resino til en specialistleverandør, i
løsninger til komplekse trykopgaver og
vanskelige underlag.

Solventbaserede
farve

Resino nyder en global førerende position
i trykfarve til pølseskind, og Non-woven
hygiejne materialer.

Vandbaseret
trykfarve

Vi har også en stærk position med trykfarver til fødevareemballage, krympeposer,
Pharma og medico.

UV
hærdende
trykfarve

Særlige
primere

Særlige
lakker

Produkter
- Rengøringsmidler
- Tilsætningsstoffer
- Tyndere

For nylig udviklede Resino inkjet farver til at
fuldende produktporteføljen.

Global teknisk support hvor som helst
- når man helst

Innovativ
produktudvikling

Individuelle og
fleksible løsninger

Lad os høre dine behov, og vi er overbevidste om, at vi også kan finde løsninger
til og i samarbejde med dig.

Du er velkommen til at udfordre os med dine vanskelige opgaver.
Founder

Vores produkter leveres i mere
end 64 lande.

Globale leverancer understøttes af:
Regional teknisk support når som helst, og hvor som helst.
Lager og distributører.

Alle er ivrige efter at tilbyde viden og ekspertise, til hvordan vi hjælper vores kunder
over hele verden.

Distributors
China

South Africa

Apet International
Jima.zhu@apet.com.hk
(+86)757 8875 5790
www.apet.com.hk

Millian Inks cc
sales@millianinks.co.za
(+27) 21 788 9788

Russia

Ukraine

OOO JColor
info@jcolor.ru
(+7) 495 741 0712
www.jcolor.ru

Meatmark PE
office@meatmark.com.ua
(+38) 044 562 5664
www.meatmark.com.ua

Contacts
Head Office
Resino Trykfarver A/S
Metalbuen 13
2750 Ballerup – Denmark
resino@resino.dk
(+45) 44 97 34 88
www.resino.dk

Kontakt os
når som helst

Global sales &
technical service
Niels Nielsen
nn@resino.dk
(+45) 22 60 91 11
Jesper Buchardt
jbu@resino.dk
(+45) 22 60 91 04

Sales - Europe

Sales – Asia Pacific

Peter Etterling
pet@resino.dk
(+49) 170 965 4187

Nandan Pathare
nvp@resino.dk
(+91) 9930 329 925

Marin Mlakar
mml@resino.dk
(+385) 95 592 4885

Sales – North America
Rob Sals
rs@resino.dk
(+1) 904 613 4171

Sales – Central &
South America
Jason Robledo
jr@resino.dk
(+54) 9 11 6468 3537

