
PROFFS PÅ
MASKINBEARBETADE 
PLASTDETALJER.



UNDERHÅLLSSERVICE & PRODUKTIONSUTRUSTNING
Vi förser er produktion med plastdetaljer. 
Reservdelar, Kompletta Monteringsfixturer, maskering och pallinlägg m.m. 
Slitagedelar till Livsmedel, Sågverk, pappersbruk och mycket mera

PRODUKTER
Vi levererar till Entreprenadmaskiner, skogsmaskiner, elektronik, livsmedel, kameror, 
offshore, dykutrustning, läkemedelsindustrin, gåstavar, vattenfilter – för att nämna 
några vi förser med bearbetade plastdetaljer.

Vi är med från prototyper till serieproduktion, eftermarknad med korta ledtider. Med 
lagerhållning för avropsorder kan vi pressa leveranstiderna och priserna ytterligare 

SYSTEMLEVERANTÖRER
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, vi kan även föreslå andra material om så önskas.

Teknisk support till både konstruktion och inköpare hos er och din slutkund. Vi är 
kreativa med produktionsanpassningar för bästa ekonomi och rätt kvalité.

”Vi sätter kunden i fokus och gör 
verkligen allt för att hitta rätt 
lösning. Våra kunder ska tjäna 
pengar på att anlita oss.
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”Vår vision är att tillsammans med 
kunden hitta rätt materialval samt 
effektiva bearbetningsmetoder av 
plastdetaljer.

ARBETSMILJÖPOLICY
God arbetsmiljö är en viktig framgångs faktor för Järvsö Industriplast AB.
Järvsö Industriplast AB skall följa de lagar och regler som berör företaget.

•  Vi skall ha en säker och stimulerande miljö för vår personal. Alla ska ha möjlighet 
att göra sin röst hörd och få information om företagets situation och framtidsmål.

•  På Järvsö Industriplast skall alla människors lika värde vara av största vikt.

•  Vi skall jobba aktivt med att finna risker i arbetet och omgående försöka bygga 
bort dessa.

•  Personalen skall få möjlighet att utbilda sig för att kunna utvecklas inom sina 
områden.

•  På Järvsö Industriplast AB får inte vinstmål gå före säkerhet.

KVALITETSPOLICY
Med hjälp av motiverad och kunnig  personal samt  anpassad maskin-
park  producerar vi enligt kundens beställning till rätt kvalitet i rätt tid.
Vår strävan är att alltid ha nöjda kunder och skapa långsiktiga relationer. För Järvsö 
Industriplast AB gäller därför följande ambitioner och målsättningar:

• att berörda medarbetare alltid känner till kundkraven

•  att skapa förtroende genom pålitlighet och ärlighet i vårt agerande mot kunder 
och medarbetare

•  att kontinuerligt lyssna av kundernas önskemål och förmedla resultatet av mötet 
till personalen

•  att uppnå låga kostnader genom att effektivt utnyttja maskiner tillsammans med 
kompetent personal

•  att eftersträva att ”göra rätt från början”, genom att använda fast ställda rutiner 
och metoder som ständigt anpassas och förbättras

•  att utifrån synpunkter och förslag från kunder samt medarbetare ständigt 
förbättra kvalitetsledningssystemet och verksamheten
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KUNDSTRUKTURER 
Nyckelkunder:
De tre största kunderna står för 22% av 
omsättning var.

Kundsegment:
Maskinbyggare, systemleverantörer, Under
hållsservice samt produktionsutrustning.

KVALITET 
Kvalitet system:
ISO 9001:2015.

Miljöcertfikat:
Nej. Vi har ett dokumenterat miljöarbete.

Miljöarbete:
Våra leverantörer på material arbetar efter de 
miljöregler som finns i världen, bland annat 
ROHC, REACH.
Vi kör helt utan skärvätskor vilket minskar be
lastning på miljön.
Vi använder tryckluft istället för skärvätskor 
vilket minskar belastning på miljön.

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 
 maskiner är tillgänglig extra kvällar, nätter 
och helger om behovet finns.

Transport:
Enligt kundens önskemål.

Mätning:
Mätning sker unikt efter varje detalj. Om 
 inget  annat avtalas eller om vi ser en risk med 
 detaljen. 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 att det händer igen  (8D 
med 5Y).

DESIGN
Cad/Cam-system:
Designer och Edgecam. STEP-filer för bered
ning. Ritningar i PDF.

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

MPS system:
Monitor G5.

JÄRVSÖ INDUSTRIPLAST AB
Industrivägen 28
827 51 Järvsö
Org. nr: 5565858940
Bankgiro: 55342463
SWIFT: NDEASESS
Iban : SE31 9500 0099 6018 0059 1636

Antal levererade detaljer:
20200701 20210630 utlevererade vi 
cirka 633 000 st detaljer.

Långsiktiga mål:
Omsättning 50mkr 2028.

Ägarstruktur:
LarsÅke Söderlund, VD.

Lokal:
Fabriken 1 240 m2, kontoret 210 m2. 
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