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Teknisk plast til industrien www.otv.dk

Din stærke
partner i plast



OTV PLAST A/S er et ressourcecenter og en stærk 
partner i plastløsninger. Vi forsyner den nordiske industri
med specialfremstillede plastemner i mindre og større
serier samt med de plast standardvarer, vi har på vores
store lager.

Salg og service
Vort mål er at levere kvalificerede plastløsninger hver
gang, så kontakt os gerne på tlf. 76 97 11 00 eller
salg@otv.dk med forespørgsler og ønsker vedrørende:

· Lagersortiment
· Plasttyper
· Leveringstider
· Tilbud på halvfabrikata
· Tilbud på bearbejdede emner
· Konstruktions- og produktionsteknik
· Materialevalg
· Konsulentbesøg

Spåntagende bearbejdning

Bearbejdningen af teknisk plast udføres på et moderne
produktionsapparat, hvilket kombineret med over 40 års 
erfaring sikrer konkurrencedygtige priser og ensartet 
høj kvalitet. OTV PLAST A/S er specialister i både små og
store serier samt prototyper. Alle plastemner fremstilles
efter en fil med tilhørende tegning, et emne eller en skitse.
Maskinparken består af avancerede:
· CNC-styrede bearbejdningscentre bl.a. niakset dreje- og 

fræsecentre og femaksede fræsecentre
· Femaksede portalfræsere med plan på op til 4 meter 
· Store sugeplansfræsere  
· Der anvendes moderne programmeringsudstyr
· Der udføres kvalitetskontrol 

Teknisk plast til industrien

Kvalificerede
plastløsninger
hver gang!



I vores tekniske afdeling råder vi over flere varm- og kold-
bukkere samt avanceret udstyr indenfor bl.a. svejsning,
limning og polering. Vi uddanner løbende vores 
medarbejdere, således at vi både kan løse standard- og
specialopgaver indenfor:
· Varmluftsvejsning
· Spejlsvejsning
· Bukning
· Limning
· Glasblæsning
· Polering

Hurtig levering til aftalt tid er vigtigt for industrien.
Fra vores store lager kan vi tilbyde dag til dag 
levering af ca. 3.000 forskellige plasthalv-
fabrikata. Plasttyperne er bl.a. PA, POM, 
PETP, PETG, PEHD, PVC, PMMA, PC, PP, 
PTFE, PEEK, PSU, PUR, PVDF, der kan 
leveres som:
· Plader
· Rundstænger
· Emnerør
· Emner skåret på fixmål  

Teknisk 
bearbejdning

Lager af
plasthalvfabrikata

Yderligere information:

Se vores hjemmeside 

www.otv.dk 
eller kontakt os på  
tlf. 76 97 11 00 eller salg@otv.dk



Intet andet materiale har den kombination af styrke, 
anvendelighed, holdbarhed eller besparelsespotentiale
som plast. Fra rådgivning til færdige produkter er 
OTV PLAST A/S en værdifuld partner på ethvert niveau.

Muligheder

OTV PLAST A/S
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PA 6 XT Ekstruderet nylon · · ·
PA 6 GS Støbt nylon · · ·
PA 6 Olie Oil     amid · · ·
PA 6 Glat Lubramid® · · ·
POM · · ·
PETP · · ·
PETG ·
PEHD 300 · ·
PEHD 500 ·
PEHD 1000 · · *
PEHD 1000 MDP Metaldetekterbar · ·
PVC · · · **
PMMA Acryl · · ·
PC Polycarbonat · · ·
PP · · ·
PTFE Teflon · · ·
PUR · ·
PEEK ·
PSU ·
ABS ·
PVDF · ·
Øvrige plastmaterialer ·
på forespørgsel

*  Profiler/slidskinner/antistatisk · Lagerføres
** Profiler/bændler/svingdørsfolie
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