GP INDUSTRI
KONSTRUKTIONSPRODUKTER TIL INDUSTRIEN I
ALT FRA PLAST TIL RUSTFRIT STÅL
Grundtanken i GP INDUSTRI bygger på partners for profit. På at øge vores
sortiment af alt fra plast til rustfrit stål for at tilgodese flest mulige af dine
behov. Det betyder, at vi kommer til dig med en lang række produkter –
leveret til tiden – pakket ind i en nytænkende måde at samarbejde med
dig på, hvor vi har fokus på din produktion, dine processer og på, hvordan
vi hjælper dig med at tjene flest mulige penge!
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POSER & FOLIER

PLASTEMNER,

Vi har plast i årerne!

Plast er ikke bare plast!

Også når det handler om produkter til afdækning ved
overfladebehandling.

I GP INDUSTRI opererer vi med alt fra bio-plast til hav-plast med en forkærlighed for teknisk plast. Og for

Vi har altid været kendt for plast! Og vores gamle renommé om, at vi kan skaffe

at få en bedre forståelse for, hvad teknisk plast er, og hvad det kan, er det en god idé at forestille sig et
maskinværksted. Her skaber du alle former for metalemner i din CNC-maskine, ligesom du drejer emner,
borer i og sliber på elementer i metal.

eller udforme stort set alting i plast, lever i bedste velgående.
Vi ér ALT i afdækningspropper, plastemner, plaststykker og folier med korrosionsbeskyttelse, krympefolier og indpakningsposer på mål inkl. alt det værktøj,
der hører sig til. Plast er vores fundament og dét, vi står på. Vi er også bare
meget mere.

Vi gør det samme. Bare i teknisk plast. Og i hvilken som helst type:
Plast, der kan være elektrisk ledende.
Plast, som er godkendt til fødevareindustrien.
Plast, udviklet i renrum og godkendt til medicinalindustrien.

De propper, vi i dag leverer til vindemølleindustrien som et produkt til afdækning ved overfladebehandling, er reelt født som fødder til rør og stoleben og
bliver kaldt for alt fra endestykker og endepropper til dupsko og afslutninger,
hvis de er runde, ovale eller firkantede.
Kært barn har mange navne og kommer i mange forskellige størrelser med og
uden gevind alt efter, hvad du skal bruge dem til.

Kompositmaterialer, hvor plasten er kombineret med et øvrigt
materiale som teflon eller rustfrit stål.

SÅ PLAST ER
IKKE DØDT?
Plast er bestemt ikke dødt! Vores plast-univers er nærmest mere aktuelt nu end
nogensinde før – og at vi har ændret navn fra Plast til GP INDUSTRI, betyder bare, at vi
har skaleret op på plast til den danske industri.
Kommer du forbi, kan du sagtens gå ind i vores plastafdeling og komme ud
med et færdigstøbt plastprodukt i 3D – ligesom du også sagtens kan komme
forbi og købe 2.000 dupsko eller propper.
Af og til støder vi dog på forespørgsler, hvor løsningen hverken er at finde
på hylderne hos vores samarbejdspartnere eller kan skæres eller sprøjtestøbes.
Det er hér, vi tager andre midler i brug som vandskæring i bløde materialer,
ligesom vi også skærer i formskum. Eller får dit emne skabt i et helt andet
materiale som stål.
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MED GP INDUSTRI

TJEN PENGE

For dig som virksomhed betyder et sådant samarbejde, at du nu kan outsource processer, som ikke er kernekompetencer, hvilket medfører et slankere setup, mindre risiko i produktionen og et større fokus på værdiskabende
aktiviteter, hvor vi står på mål for at levere de korrekte ydelser og produkter,
så du altid har emnerne til din rådighed præcist, når du har brug for dem.
Og ja! Vi tør lægge hovedet på blokken! Vi er nemlig verdensmestre i at levere. Og til tiden vel at mærke!
Har du lyst til at høre mere om vores procesorienterede tilgang til et samarbejde? Eller er du nysgerrig på, hvordan vi sørger for, du aldrig kommer til at
binde dig for varer til flere måneders forbrug?

Forestil dig, at vi har etableret et så fortroligt samarbejde, at vi har mulighed for
at sammensætte den løsning af produkter og ydelser, der afspejler dine nøjag-

Giver du os et kald, fortæller vi dig meget mere.

tige forbrugsmønstre og behov. En løsning, som sikrer dig en mere flydende
produktion, hvor vi både skruer op og ned i din varebeholdning og i dine leverancer i forhold til produktionen, så du aldrig kommer til at opleve produktionsstop på grund af manglende varer fra os.
Og forestil dig så, at vi flytter vi ind hos dig og sidder hos dig fysisk, når vi arbejder med at procesoptimere dit lager og din lagerstyring - herunder omfanget af
leverandører og din måde at købe ind på. Alt sammen for at være tæt på dig og
for, at du er tryg i vores samarbejde.
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Forestil dig, at det ikke længere udelukkende er dig, der
alene har ansvaret for at bestille varer hjem til tiden.

LEAN SETUP

I AT LEVERE HVER GANG

GOTTFRED PETERSEN A/S

Hos GP INDUSTRI har vi
fokus på din produktion,
dine processer og på hvordan, vi hjælper dig med at
tjene flest mulige penge!

|

GOTTFRED.DK/INDUSTRI

LEAN Indkøb – Vi hjælper dig med
at købe bedst muligt ind
Hvor gør det mest ondt på din pengepung? Vi tager din største
udgift på vores kappe, imens vi introducerer dig for en indkøbsmetode, der samler flere af de emner, der berører din produktion i én kurv, et sted. Altså, hos os! Og vi finder altid de varer,
du mangler.

Specialpakkede kits til din produktion
Vidste du, at når du outsourcer dele af din lagerstyring til os,
kan vi også hjælpe dig med at samle og pakke forskellige komponenter til ét samlet varenummer? Samlet og pakket, så du
bare skal åbne et kit og gå i gang?

Lagerstyring – Vi inviterer dine varer
til at bo på vores lager
Når dine varer bor på vores lager, er det os, der sørger for, at varerne rammer dig, når du har brug for dem. Og findes der bedre
alternativer til de varer, du allerede anvender, tager vi dem gerne ind i vores sortiment for at spare dig for flest mulige leverandøromkostninger.

Digitalt styret konsignationslager
med dag-til-dag levering
Via vores digitalt styret konsignationslager flytter vi en del af
vores lager ud til dig, og du betaler først, når du plukker fra det.
Du styrer nu alle lager-aktiviteter digitalt via en iPad-løsning, som
er med til at sikre, at du altid har de rigtige varer til rådighed.
Og ved hjælp af den digitale løsning sørger systemet selv for at
genbestille dine varer med dag-til-dag-levering. En fleksibilitet,
der sikrer dig et optimeret arbejdsflow og en flydende produktion.
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Følg os på LinkedIn

Har du brug for en løsning,
der ikke findes endnu?
Giv os et kald på
tlf. 63411230
så hjælper vi dig videre …

Så nemt får du din idé
til at tage form:
Skal du i gang med en ny produktserie?

Beskriv din idé, tegn den på en serviet eller i 3D
Kontakt os så tidligt i processen som muligt
Du udvikler nu idéen i samarbejde med os

Skal du bruge en komponent, du ikke kan

Du godkender udfaldsprøver og prototyper

opdrive? Eller har du fået en genial idé?

Vi trykker på produktionsknappen
Smil!

Ulrik Mogensen
T: +45 6341 12 32
M: +45 4082 7704
umo@gottfred.dk

Morten Nielsen
T: +45 6341 1271

Camilla Hansen Øbro
T: +45 6341 12 22

mon@gottfred.dk

cha@gottfred.dk

Anders West Matthiesen
T: +45 6341 12 31
M: +45 3073 5699
awm@gottfred.dk

Susanne Rytter Madsen
T: +45 6341 12 34
srm@gottfred.dk

