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rødrene Otto og Willy 
Gruber grundlægger 
moderselskabet i 1923. 

Et selskab, der siden 1935 ud-
vikler teknologi og materialer 
til reparation af dæk.

– Vores værdislogan ”Dæk 
skal slides, ikke smides ud”, 
byg ger på en virksomhedsfi -
losofi  med udgangspunkt i, at 
god kvalitet, høj faglighed og 
vedligehold svarer sig. Et ud-

gangspunkt, der er mere ak-
tuelt end nogensinde, når man 
tænker på udviklingen inden 
for bæredygtighed, miljø og 
CSR i det hele taget, udtaler 
Jesper Boe Jørgensen, CEO hos 
REMA TIP TOP Danmark.
 
Koordineret produktpro-
gram
Som totalleverandør fører 
REMA TIP TOP et koordineret 
produktprogram af repara-
tionsmaterialer og værksteds-

tilbehør så som vulkanise-
rings udstyr, balancevægte, 
luft- og hydraulikværktøjer, 
ventiler, TPMS, pleje- og mon-
tagemidler.

– Vores montagemidler er 
udviklet og designet således, 
at dæk kan monteres stressfrit 
og allerede ved lavt tryk få det 
optimale anlæg mod fælgen, 
også når det gælder special-
dæk så som Run-Flat og UHP 
dæk. Balancevægtene skal, 
foruden den funktionsmæs-
sige pasform, kunne klare min. 
24 timer i 5 % salttåge og bliver 
siddende, uanset om det er en 
slåvægt eller en klæbevægt.

– I vores ventilprogram fører 
vi udelukkende ETRTO og DIN 
godkendte produkter. Et ofte 
undervurderet område, da 
ventilers kvalitet i forhold til 
nøjagtighed i form og mate-
riale er helt centralt med hen-
blik på færdselssikkerhed og 
dækværdi, forklarer Jesper Boe 
Jørgensen.

Videndeling
Reparationsmaterialer til  dæk 
og slanger produceres i hen-

hold til ISO 9001 produktions- 
og kvalitetsstyring på egne 
fabrikker i Tyskland og forsk-
ning, rådgivning samt kursus-
virksomhed er integrerede 
parametre i hele virksom-
heden. 

– Gennem forskning på ud-
viklings- og testlaboratorier 
holdes vores produkter fuldt 
opdateret i forhold til nutidens 
dæktyper, standarder og krav. 
Blandt den seneste udvikling 
er eksempelvis dæklapper 
med forstærkende materiale i 
aramid til traktordæk, der kør-
er med dæktryk under 1 bar. 

– Ligesom at opnå viden, er 
at videndele også del af vores 
DNA. Blandt andet gennem 
modul undervisning, hvor du, 
uanset om du er mekaniker 
eller dækmontør, kan du få ad-
gang til det kursus, som passer 
dit fagområde. Vi uploader 
også løbende artikler, kom-
pendier, tabeller og videoer 
på vores hjemmeside. Ingen 
bør gå ned på viden, hverken 
os eller vores kunder. Det gør 
hele forskellen, afslutter Jesper 
Boe Jørgensen.

 

Fremadrettet 
dækreparationsteknologi 

siden 1935
Under et produktforsøg i 1938 konstaterer Willy Gruber; Das ist wirklich tip top. Et produktforsøg, der aff øder markedets største 
bestseller inden for moderne dækreparation og som navngiver virksomheden, REMA TIP TOP

•  REMA TIP TOP Danmark A/S er etable-
ret i 1966, men har som selskab 
udviklet dækreparation og industrielle 
gummiprodukter siden 1935 

•  På det automotive område specialiser-
er koncernen sig i reparation af dæk 
og slanger til alle typer køretøjer, og 
på det industrielle råder REMA TIP TOP 
over et omfattende program inden 
for transportbånd, overfl adebeskyt-
telse samt procesteknologi inden for 
råstofi nd vinding 

•  REMA TIP TOP beskæftiger med et 
globalt servicenetværk mere end 8.000 
medarbejdere og har over 180 datter-
selskaber samt en lang række agen-
turer

• Læs mere på www.tiptop.dk

Vores værdislogan ”Dæk skal 
slides, ikke smides ud”, bygger på 
en virksomhedsfi losofi  med ud-

gangspunkt i, at god kvalitet, høj 
faglighed og vedligehold svarer sig

Jesper Boe Jørgensen, CEO, 
REMA TIP TOP Danmark
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