
TEKNISK 
PLAST
SPECIALLAVEDE PLASTEMNER 
TIL DIN PRODUKTION



KOMPETENCER
Hos Induflex får du en leverandør med mere 
end 30 års erfaring med bearbejdning af teknisk 
plast. 

Med vores dygtige medarbejdere, højteknolo-
giske maskinpark og store materialeudvalg kan 
vi hjælpe dig med at producere maskindele og 
plastemner, som kan klare opgaven - selv under 
krævende forhold. 

Vores kompetencer består blandt andet af:

• CNC-drejning
• CNC-fræsning - 3-akset og 5-akset
• Skæring med kniv, laser og vand
• Print og lasergravering
• Bukning

Vores automatiske pladelager er tilkoblet en af 
vores 5-aksede fræsere, så vi hurtigt kan få ma-
terialerne klar til at producere dine emner. 

Fræsning af emner på op til 3000 x 2000 mm.

3- og 5-akset fræsning er blandt vores specialer. 

Vores spåntagende værksted har kapacitet til både små og store serier i drejet og fræst plast.



NORDEUROPAS STØRSTE 
KAPACITET I LASERSKÆRING



MATERIALEVALG
Vi bearbejder en lang række tekniske plastma-
terialer og kunststoffer, som anvendes til tek- 
niske emner og konstruktioner. Disse plasttyper 
skal leve op til de høje krav til tekniske og kemi-
ske egenskaber. Det kan være brandhæmmende 
egenskaber, varme- og kemisk resistens, råstyrke 
eller mekanisk styrke. 

VI VEJLEDER DIG
Vores tekniske team har stor viden om mate- 
rialerne og deres egenskaber. Derfor kan vi vej- 
lede dig, så du får det helt rette materiale til dit 
produkt.

STORT STANDARDLAGER
Vores standardlager består blandt andet af:

• POM
• PE HD 300, 500,  

1000, 2000
• PETP
• PEEK

Har du brug for et andet materiale, bestiller vi det 
gerne hjem til dig. 

FØDEVAREGODKENDT PLAST
Bearbejder du fødevarer? Vi kan også lave 
fødevaregodkendte emner til dig. Vi har en 
elite-smiley i fødevarekontaktmaterialer (FKM). 
Du har derfor garanti for relevant dokumenta-
tion og godkendelse med os som leverandører af 
råvarer og bearbejdning. 

Vi har stor erfaring med plastemner til fødevareindustrien. 

Vi vejleder dig, så du får det rigtige materiale første gang. 

Forskellige farver kan skabe opmærksomhed og orden.

Fræst emne i sort PEHD.  

Vi har et stort udvalg af teknisk plast på lager.

• PA
• PC
• PET
• PETG
• Akryl (PMMA)



MERE END PLAST
Søger du en løsning i skum eller måske neopren?  
Vi bearbejder en lang række materialer, såsom:

• Silikone
• Gummi
• PVC - hård og blød
• Nitril
• EPDM
• Neopren
• Skum
• Isoleringsmaterialer, f.eks. aerogel
• Pakningsmaterialer

Hurtig klargøring af materialer: Vores fuldautomatiske pladelager er direkte forbundet til en 5-akset fræser.

Vi laver gerne dit skræddersyede produkt i f.eks. skum. 

Vi arbejder også med fleksible materialer såsom gummi.



DIN KOMPETENTE PARTNER
ERFARING OG VEJLEDNING
Når du vælger Induflex, får du en leverandør som 
har mere end 30 års erfaring med bearbejdning 
af plast, naturmaterialer og kunstoffer. Med vores 
ekspertise og alsidige maskinpark kan vi vejlede 
dig til et produkt, som kan klare opgaven. 

TOTALLEVERANDØR
Induflex er din one-stop-shop. Fra tegning over  
konstruktion og produktion til montage, pakning 
og distribution. Vi pakker og sender dine produk-
ter, som du ønsker til et eller flere leveringssteder.

HURTIG LEVERING OG HØJ KVALITET
Hos Induflex får du den ypperste kvalitet råvarer
i dine produkter. Vi arbejder med de førende eu-
ropæiske leverandører af plast, kunststoffer og 
naturmaterialer og kan hurtigt lave prototyper og 
færdige løsninger til dig.

KONVERTERING TIL PLAST
I dag anvendes plast som konstruktionsmateriale 
og det er ofte en fordelagtig erstatning for dele 
i f.eks. metal, stål eller træ. Der kan være store 
gevinster at hente ved at konvertere emner til 
plast. Vi har stor erfaring med konvertering fra 
stål til plast. 

Vi gennemgår gerne din produktion helt uforplig-
tende, for om der er steder, hvor plast vil kunne 
give dig økonomiske og miljømæssige fordele. 
Sammen kan vi finde den optimale løsning.

BLIV KLOGERE PÅ PLAST
Vi tilbyder skræddersyede plastseminarer til 
kunder og samarbejdspartnere, hvor vi tag-
er udgangspunkt i dine konkrete behov og ud-
fordringer. Kontakt os for at høre mere. 



Du kan få fræst emner i mange størrelser og former. 

Drejede emner i POM fra vores CNC-bearbejdningscenter

Fræst emne i PEHD. 

Vi monterer gerne coils og beslag i dine emner.

Konvertering fra f.eks. stål til plast kan være en god idé.



ADRESSE
Induflex A/S
Hagensvej 25
9530 Støvring

FIND MERE
induflex.dk

EMAIL
induflex@induflex.dk

VORES TEKNISKE TEAM ER KLAR TIL AT HJÆLPE DIG.

VIL DU VIDE MERE? 

TELEFON
98 37 19 88

STINE SIMONSEN
Teknisk sælger
25 66 55 95
sts@induflex.dk

RASMUS HOSBOND
Salgschef
25 59 38 47
rh@induflex.dk

RIKKE RIIS BACH
Salgs- og projektkoordinator
30 66 53 51
rr@induflex.dk

RANDI SØRENSEN
Salgs- og projektkoordinator
25 66 00 60
rs@induflex.dk


