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 ISO 9001 GECERTIFICEERD                                                                                                                CELLOFOAM INTERNATIONAL GMBH & CO. KG

 sales@cellofoam.de
 www.cellofoam.nl

Alle gegevens zijn gemiddelde waarden en worden naar ons beste weten verstrekt. Ze zijn echter niet bindend en in alle gevallen is aansprakelijkheid voor 
schade en nadelen, van welke aard dan ook, eveneens met betrekking tot eigendomsrechten van derden, uitgesloten. Ze ontlasten de koper niet van zijn eigen 
verplichting om te controleren en te testen.Technische wijzigingen voorbehouden. Zie voor updates van het gegevensblad de homepage van onze website.   01

CELLO® BEDRIJFSINFORMATIE

Vakgebieden Cellofoam is een erkend specialist op het gebied van geluiddempende- en geluidswerende producten en 
afdichtingsmaterialen voor industriële en technische toepassingen.

We leveren akoestisch geoptimaliseerde, montageklare producten, voornamelijk op basis van zacht 
schuim en vlies (PUR, PE, PP, PES, gemengde vezels). De basis hiervoor wordt gevormd door beschermde 
processen en patenten.

Sinds de oprichting in 1963 is Cellofoam leidend binnen de lamineersector en wordt gewerkt met  
verschillende processen voor vlam- en droogklevend lamineren.

In het bijzondere wijzen we op het Cello®-proces van schuimverfijning, dat ons in staat stelt om zeer 
hoogwaardige absorptieschuimen te produceren én op de mogelijkheid om door middel van het  
lamineerproces een verscheidenheid aan akoestisch gerichte combinatieproducten te vervaardigen.

Daarnaast heeft Cellofoam zich ook gespecialiseerd in het verwerken van vliesstoffen. Met de modernste 
machines worden vliesstoffen gevormd volgens klantspecificaties en verwerkt tot maatvaste, zelfdragende 
twee-en driedimensionale onderdelen.

Ons portfolio strekt zich verder uit tot de productgebieden buisisolatie, plakband, trillingsisolatie,  
compressorbehuizingen en buis geluiddempers.

Firma Familiebedrijf, uitvoerend directeuren: Holger Stehling, Jörg Roellinghoff

Handelsmerk Cello®

Fabrieksuitrusting ►Installaties voor schuimverwerking (Cello®-proces) 
►Installaties voor het vormen en comprimeren van schuimen, gelamineerde materialen en vliesstoffen 
►3d-contour- en waterstraalsnijmachines 
►Diverse snij-inrichtingen, snij- en stanssystemen, ook voor afdichtingsstroken 
►Laboratorium met uitgebreide meet-, brand- en akoestische testfaciliteiten 
►Nagalmruimte voor akoestische metingen 
►Speciaal proces voor het volledig sealen van afgewerkte onderdelen met folie 
►Vlam- en droge lijm installaties 
►Drenkingssysteem voor het impregneren van soepele schuimen 
►Apparatuur voor het meten van thermische geleidbaarheid, testapparaat voor klimaatwisseling,   
 FTIR-spectrometer voor materiaalanalyse

diensten ►Hoogwaardige geluidsisolerende en geluidsabsorberende producten op basis van schuim en vliesstof 
►Hoogwaardige afdichtingsmaterialen, plakband en trillingsisolatie 
►Geluidsmetingen en advies ter plaatse door onze ervaren specialisten 
►Klantspecifieke productontwikkelingen en probleemoplossingen 
►Korte levertijden

Productielocaties 
 
 
 
 
VerkooPlocaties

►Biberach/Riß, Duitsland 
►Ochsenhausen, Duitsland 
►Eskişehir, Turkije  
►Tábor, Tsjechië 
 
►Wrocław (Breslau), Polen 
►Orvault, Frankrijk

Biberach productielocaties Ochsenhausen productielocaties

Tsjechië productielocaties Turkije productielocaties


