
Vi förser industrin med mekaniskt bearbetade plast-
detaljer av rätt kvalitet i rätt tid till rätt pris.

Med egen lagerhållning för avropsorder kan vi pressa 
leveranstiderna och priserna ytterligare.
Vi är rätt samarbetspartner till dig som bygger moduler 
eller hela produkter till andra.
Som leverantörsoberoende av material kan vi leverera 
samtliga material dina kunder önskar, kan även föreslå 
andra material som så önskas.
Teknisk support till både konstruktion och inköpare 
hos er och din slutkund. Vi är kreativa med produktions 
anpassningar för bästa ekonomi och rätt kvalité.

Våra kunder är vår stolthet – plast är vårt liv

SYSTEMLEVERANTÖRER
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Välkommen till oss!
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KUNDSTRUKTURER 

Nyckelkunder: 
De tre största kunderna står för 10% av omsätt-
ning var.

Kundsegment:
Maskinbyggare, systemleverantörer, Underhålls-
service samt produktionsutrustning.

KVALITET 

Kvalitet system:
ISO 9001:2015.

Miljöcertfikat:
Nej. Vi har en dokumenterat miljöarbete.

Miljöarbete:
Våra leverantörer på material arbetar efter de 
miljöregler som finns i världen, bland annat 
ROHC, REACH.
Vi kör helt utan skärvätskor och därmed tillför vi 
inget till materialet. 

Kalibrering:
Samtlig mätutrustning kalibreras externt.

LEVERANS

Normal:
20 arbetsdagar om inga andra önskemål/avtal 
finns.

Flexibilitet:
Vår arbetstid är 07:00 – 16:00 det gör att maski-
ner är tillgänglig extra kvällar, nätter och helger 
om behovet finns.

Transport:
Enligt kundens önskemål.

Mätning:
Mätning sker unikt efter varje kunds önskemål.
Om inget avtal, alltid förstabitskontroll och 
löpande stickkontroller på kritiska mått. 
Tätheten i stickkontrollen är beroende på 
svårighets graden på detaljen.

SERVICE

Offertsvar: 
Respons inom två dagar.

Ordererkännande:
Inom två dagar.

Reklamationshantering:
Vi analyserar alla reklamationer och spårar 
källan för att förhindra det händer igen.

DESIGN

CAD system:
Edgecam. PDF and STEP är vanligast

Konstruktion: 
Vi har ingen konstruktionsavdelning men är 
behjälplig med hjälp effektivisera produktions-
metoder och materialval.

MPS system:
Monitor.
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