
plastteknik.se

KVALITET

INNOVATION

PÅLITLIGHET



plastteknik.se

Vi levererar Kringutrustningen 

www.Laboteknordic.se 

 

VÄLKOMMEN 
TILL EN komplett 
plastleverantör 
specialiserad på 
formsprutning. Vi 
tar helhetsansvar för 
hela kedjan, från idé 
till färdig produkt. 

PlastTeknik har vuxit kraftigt på bara 
några få år. I ryggen har vi dels vår egen 
mångåriga erfarenhet, en anda att alltid 
göra vårt bästa och en vilja att möta varje 
ny kund och projektidé med nyfikenhet 
och uppfinningsrikedom. I ryggen har vi 
också ett minst lika erfaret systerbolag, 
Plastex, som är specialister på sträng-
sprutning. Tillsammans kompletterar vi 
varandra och kan på ett mycket enkelt sätt 
erbjuda totallösningar för dig som kund.

Med kontroll över hela kedjan, egen 
 effektiv maskinpark och en kunnig 
personal styrka kan vi erbjuda snabba, 
prisvärda och flexibla lösningar.

Inför framtiden ser vi stor utvecklings-
potential och vi hoppas att du som kund vill 
vara med på vår tillväxtresa. Vi vill vara med 
på din, som en trogen partner som möter 
din kunskap och idé med vår kompetens om 
plastens alla egenskaper och möjligheter. 
Plast är ett fantastiskt material som går att 
göra väldigt mycket med. Det är i princip 
bara fantasin som sätter gränserna.

Andreas Wiklund, VD Plastteknik

Specialister 
på  detaljer  
i  termoplast

MED EN KRAFTFULL maskinpark med 
många parallella linjer har vi kapacitet att ta 
hand om såväl minsta som största detaljen, 
från ett gram upp till två kilo, likaväl som att 
vi möter både den minsta och den största 
kunden som en partner.

Vi ser det som att vi hjälps åt. Är du nöjd 
med din produkt är vi nöjda. Vill du framåt 

och utveckla så vill vi det också, tillsammans 
med dig. Vi har kapacitet att växa ännu mer 
med den maskinpark samt automation vi har 
och har möjlighet att ombesörja hela kedjan.

Vi hoppas att du som vår partner ska 
känna samma arbetsglädje och vilja som vi 
att skapa den perfekta produkten, på ett 
företag som hela tiden driver framåt.

Roxx Communication Group
0492-793 00  |  www.roxx.se

En komplett partner
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Erteco är en komplett leverantör till den nordiska plastindustrin. 
Förutom att vi levererar avancerade konstruktionsmaterial till våra 
kunder fungerar vi även som en kunskapsbank med fokus på håll-
barhet och prestanda. 

Erteco Tech Center, vårt dedikerade tekniska  supportteam är 
utrustat med avancerade CAE-verktyg som skapar förutsättningar 
för framgångsrika produkter. Läs mer på www.erteco.se

Kunskap är vår drivkraft
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 KONTAKTA OSS!
TEL: +46 (0)910 72 23 40, FAX: +46 (0)910 72 23 43
E-POST: info@plastteknik.se
BESÖKSADRESS: Ostvik 120, 934 91 KÅGE

www.plastteknik.se

Vill du hellre läsa om oss digitalt  
kan du ladda ner texterna här!
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EN MODERN MASKINPARK med hög kapaci-
tet och flexibla ledtider, hög  kompetens med 
låg personalomsättning, är grunden i vårt 
företag. Vår arbetsmodell bygger på en nära 
kontakt mellan kund och produktionsplanering.

HÖG SERVICEGRAD OCH KORTA LEDTIDER 
är självklarheter i din kontakt med Plast-
Teknik. Du som kund ska veta att vi har ett 
stort engagemang och tänker både vitt och 
brett för att optimera både funktion och pris. 
Vi kan ta fram formsprutade plastprodukter 
från ett gram till två kilo.

VIDAREFÖRÄDLING som CNC-fräsning, 
svarvning, svetsning, limning med mera, kan 
vi erbjuda under ett och samma tak som pro-
duktion och utveckling. Detta gör det mycket 
enkelt för dig som kund. 

HÅLLBARHET handlar om så mycket mer 
än produktens livslängd. Vi vill visa dig och 
världen att plasten rätt använd kan vara 
ett mycket miljömässigt hållbart alternativ, 
med möjlighet till återvinning och smarta 
lösningar. Vi återvinner vårt eget material, 
värme och vatten, och arbetar enbart med 
material godkända enligt RoHS och Reach.

KUNDUNIKA VERKTYG skapas i allt från  
små enkla detaljer till stora och tekniskt 
avancerade. Vi konstruerar och tillverkar 
verktygen själva och samarbetar även med 
stora internationella leverantörer. Du äger 
ditt eget verktyg medan vi sköter om dem 
med all löpande service.

”Vi hade behov av en plastkonstruktion som 
krävde många speciallösningar och detaljer, 
den skulle vara rationell att hantera och tåla 
att vara ute i extrem kyla, stark sol och hög 
värme. Vi visste hur den skulle fungera men 
behövde hjälp med att hitta lösningar på 
hur den skulle göras. PlastTeknik hjälpte oss 
under hela processen, och tillsammans tes-
tade vi oss fram till vad som fungerade bäst. 
Deras kunskap var en förutsättning för att få 

fram den form och det verktyg vi behövde. 
Vi hade också stor nytta av möjligheten att 
få printfiler som vi kunde köra på vår egen 
printer för att kunna se om det skulle fung-
era. Nu har vi en färdig produkt som är ute 
på marknaden, den fortsätter att lanseras 
i Sverige, och ska förhoppningsvis även ut 
i världen. När vi får behov av att göra fler 
och nya lösningar vänder vi oss definitivt till 
 PlastTeknik igen.”

”Visar vad som är möjligt”

Säg vilken plastdetalj du vill ha så bygger vi till sammans 
ett prisvärt paket utifrån den stora  palett vi kan erbjuda 
inom allt från egenskaper och  funktionalitet till utform-
ning och livslängd. 

Vad behöver du?

Stefan Burström, Exeri AB:

PlastTeknik har stor maskinpark och kapacitet att växa. Här ställer Daniel Larsson in maskinerna för 
nästa körning.
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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




