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KVALITET, INNO-
VATION OCH 
PÅLITLIGHET, 
nöjda återkom-
mande kunder, 
att inte bara göra 
det kunden ber 
om, utan att också 

våga vara en samarbetspartner som 
deltar aktivt i kundens produktut-
veckling. Det är kort sammanfattat 
vad som driver oss på Plastex framåt 
och uppåt i ett före tag där många 
års erfarenhet kompletteras med ny 
kompetens och teknik.

Det vi levererar är en helhetslösning 
för din idé. Vad du än har för produkt, 
som du redan idag gör i något annat 
material än plast, eller om du har en 
ny idé som du vill utveckla, så hjälper 
vi dig att visa plastens fördelar och 
den mängd av varianter vi kan er-
bjuda som lösning. 

Att vi dessutom kan leverera hela 
processen i en och samma offert 
och order, med bara några minuters 
avstånd mellan säljare, konstruktör, 
utveckling, produktion och efterbe-
arbetning, hela tiden i nära dialog 
med dig som kund, gör oss till en 
effektiv och smidig partner i ditt 
företags utvecklingsresa.

Här berättar vi mer om vad vi kan 
erbjuda, varför ni ska välja just oss, 
och vilket ansvar vi tar för både ditt 
och vårt miljöarbete. För plast är inte 
fult. Plast kan vara väldigt fint och 
hållbart, även för miljön.

David Burén, VD Plastex

Det vi erbjuder dig som kund är möjligheter. Möjligheter att 
förverkliga din idé och produkt, utveckla, förfina, hitta rätt 
 material till rätt pris med så smart och hållbar konstruktions- 
och leveranslösning som möjligt. 

TEKNIKEN vi använder i vår moderna tillverk-
ning är extrudering, även kallad strängsprut-
ning. Plastmaterialet smälts och bearbetas 
fram genom ett formgivande verktyg som 
bestämmer ämnets form och tjocklek. Pro-
dukten kalibreras till sin slutliga form och kyls 
i vatten innan den kapas i inprogrammerade 
längder.

VERKTYGET som formar din produkt tas fram 
av våra kunniga konstruktörer och ut vecklare, 
servas kontinuerligt av våra tekniker, hanteras 
av vår produktionspersonal, lagras hos oss, 
men ägs oftast av vår kund.
 
 

MATERIALET termoplast erbjuder en enorm 
palett av valmöjligheter. Den kan vara mjuk 
och/eller hård i en och samma produkt, tät, 
fixerande, perforerad, böjbar och justerbar, 
och kan kombineras med andra material och 
applikationer. Plast reducerar både vikt  
och kostnader utan att du tummar på finish 
eller kvalitet.

PRODUKTEN kan vara i princip vad som 
helst, stort och smått, från vardagliga detaljer 
i våra hem, som täcklister till kablar, eller 
relingslist till båtar och ställbara slangar och 
rör till industrin. Vi serietillverkar längder av 
plastprofiler på upp till 420 mm bredd och 
rör och slang på upp till 100 mm i diameter. 

Vi skapar 
möjligheter ” Den bästa tillverkaren 

av  profiler i termoplast”

Ägarna Mikael Burlin, försäljning och marknadschef, David Burén VD, och Michael Johansson, inköpschef, 
ser stor utvecklingspotential i Plastex. Delägare är även Andreas Wiklund och Erik Fahlgren (ej på bild).
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KONSTRUKTIONS- OCH UTVECKLINGSAVDELNINGEN på 
Plastex har en outtröttlig vilja att skapa, lyssna och utveckla, 
med erfarenhet och kapacitet att ta sig an i princip vilket pro-
jekt som helst. Vi jobbar tillsammans med dig som kund fram 
smarta, kostnadseffektiva lösningar oavsett om du är i behov 
av en unik profil eller om det handlar om att anpassa någon av 
våra egna standardprofiler i längd, färg eller material.

För oss är det en utmaning att tänka utanför boxen, lösa 
exakt den där lilla detaljen, eller minimera de där  grammen, 
som gör just din produkt perfekt. Varje kund och varje 
 produkt ger vår personal ny glöd att ta sig an varje nytt 
 uppdrag med nya infallsvinklar. 

Parallellt med våra produktionslinjer som producerar dygnet 
runt alla vardagar, har vi en separat maskinlinje för testning.  
Varje produkt testas noggrant innan den efter kundens  
godkännande går till tillverkning. 

Vi har hög kapacitet, lång erfarenhet och även egna 
 produkter som kan anpassas efter dina behov.

”Vi har nyligen börjat samarbeta med 
Plastex och valde dem av flera skäl. 
Vi hade en färdig ritning som vi kom 
med till Plastex. De kändes seriösa 
och vi träffades för ett skarpt möte 
där de visade att de kunde erbjuda 
både en intressant lösning, bra pris 

och bra service. Vi är en av Europas ledande producenter av 
bland annat isolering och byggsystem till byggbranschen och 
annan industri. Vi be höver ganska stora volymer och regel-
bundna leveranser. Vi tycker att allt fungerar väldigt bra.”

”Plastex är lyhörda för våra önskemål och kan erbjuda 
oss de bästa lösningarna på ett utmärkt sätt. De har visat 
att de kan leverera det vi, och indirekt våra kunder, be-
höver. Produkterna håller hög kvalitet och är pris värda. 
 Plastex är lyhörda för våra önskemål och bidrar med 
innovation. De kan fånga upp en idé vi har, eller själva 
komma med en idé, som sen utmynnar i en produkt hos 

oss. Vi har en bra och tät kommunikation. Bland annat har de skräddarsytt en 
förpackningslösning som är anpassad för hanteringen i våra butikshyllor. De har 
också utformat logistik lösningar med täta leveranser som är planerade årsvis.  
Så vitt jag vet har det aldrig klickat. Vi är mycket nöjda med vårt samarbete”.

Innovativa lösningar
Kommer du med en vild idé och ett blankt papper, eller en färdig ritning – det  spelar 
ingen roll. Varje produkt är unik och  lockar till utmaningen att hitta en lösning.

Ola Lindgren, konstruktör på Plastex, 
är en av spindlarna i nätet som hjälper 
dig att göra verklighet av dina idéer och 
skapa smarta och genomtänkta verktyg.

”Bra service”
Eivind Olsen, utvecklingschef, Jackon, Norge:

” Prisvärd kvalitet och  
innovation” Torbjörn Johnson, produktansvarig på Clas Ohlson:
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VI ERBJUDER ALLTID dig som kund de mest 
miljövänliga alternativen. Vi köper in återvun-
net material och maler ner och återanvänder 
eget. En stor del av den plast som årligen 
lämnar vår produktion har tidigare varit  
andra produkter. 

Plasten har även en hållbarhetsaspekt genom 
att den ersätter material som stål, aluminium, 
silikon och gummi som inte går att återvinna. 
Plast är lätt och bidrar till att exempelvis  
dagens moderna fordon kan ha betydligt 
lägre vikt än förr och därmed minska  
fossila utsläpp. 

Plastex har en kraftfull och effektiv 
maskin park med flera produktionslinjer som 
producerar dygnet runt. Men den största 
styrkan  sitter i vår personals kunskap och 
hantverk. Hållbarheten i vår värdefulla per-
sonalstyrka är precis lika viktig som maski-
nerna som formar plasten. Vi utbildar själva 
vår handplockade personal och varje länk 

är betydelsefull i  produktionskedjan. Vi vill 
vara en attraktiv och trygg arbetsplats som 
vår  personal känner stolthet över, trivs och 
stannar kvar på.

Global och lokal hållbarhet

Plast är både hållbar och återvinningsbar. Carola Nilsson maler här ner återvunnen plast till nytt material. 

Förpackningslösningar
Hygien & torkpapper    
Städprodukter   
Servering & catering   
Kontorsmaterial  
Skyddsprodukter 
Kaffelösningar

pacson.se

VTT är experter på tillverkning av hög- 
kvalitativa komponenter, verktyg, prototyper 
och bearbetning i alla slags material. 

Bland våra kunder finns tillverkande företag  
i en rad olika branscher som vänder sig till 
oss för att vidareutveckla en idé, lösa ett 
problem och producera en eller ett mindre 
antal enheter.

Vi arbetar dagligen med specialtillverkning  
av komponenter, produkter och verktyg.  
Från finmekanik till tung bearbetning.  
Snabbhet och kvalitet är vårt signum.

Plast är ett hållfast material 
med lång livslängd. Men vårt 
material och företag är håll-
bart även för miljö och män-
niska, både globalt och lokalt.
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Gör som många andra
 - bli nöjd kund hos oss!

”Vi hjälper dig med IT, Telefoni 
och Fordonslösningar”

Med grepp över hela kedjan 
sker en effektiv och leverans-
säker process hela vägen. 
Genom systerföretagen Plast-
Teknik och Plastex, bara ett 
västerbottniskt stenkast från 
varandra, kan vi erbjuda både 
formsprutning, extrudering 
och efterbearbetning i en och 
samma beställning.

EN AV FAKTORERNA som våra många åter-
kommande kunder uttrycker mest uppskatt-
ning över, är att det är enkelt att jobba med 
oss. En väg in, snabba beslutsvägar, en offert 
och en faktura. 

En stor del av de specialtillverkade verk-
tygen görs lokalt, och PlastTeknik tillverkar 
även egna.

PlastTeknik och Plastex har ett nära samar-
bete, ligger nära varandra och våra verksam-
heter kompletterar varandra perfekt. 

PlastTekniks specialisering på formsprut-
ning av detaljer kan kombineras med Plastex 
profiler i sammansatta produkter. På Plast-
Teknik kan detaljerna även vidareförädlas 

med stansning, borrning, fräsning, prägling, 
märkning, tape mm. Detta gör produktionen 
ännu mer effektiv utan tidsödande mellan-
händer och långa transporttider.

Vi arbetar målmedvetet med att optimera 
våra leveranser och produktionsvolymer. 
Att packa på ett okonventionellt vis, eller 
att anpassa volymerna efter packutrymmet i 
leveranserna, kan göra stor skillnad. 

Vi hoppas att vi som din pålitliga partner 
ska få följa dig på vägen, skapa lösningarna 
som gör skillnad och se till att dina produkter 
även efterbearbetas, förpackas och levereras 
på bästa möjliga sätt. Och att vi ska få ett 
långt och fruktbart samarbete i framtiden.

Effektivt och leveranssäkert  

samarbete

Vi kan även erbjuda kompletterande efterbearbet-
ning, just här kontrollerad av Eva Öhman, produk-
tionsplanerare på PlastTeknik.

Svenska Allen blir  
Koenig & Bauer Coding Sverige AB


