ePlast er eHandel
– enkelt for deg!

ePlast tilbyr nå eHandel
av plast halvfabrikata
– standard eller tilkappet
etter ønsket størrelse

– Din nye plastpartner!

ePlast – hvem er vi
og hva kan vi tilby deg?

Fremtidens plastpartner må tilby enkle, raske og individuelt tilpassede
løsninger for å kunne bistå i alle slags prosjekter og utfordringer.
Siden ePlasts etablering i september 2016 har vi som visjon å være den leverandøren og
samarbeidspartneren av plast halvfabrikata som kombinerer erfaring med nye tanker og teknologi
iblandet frisk energi og et stort engasjement.

ePlast tilbyr banebrytende,
digitale løsninger for:
• Plast halvfabrikata via eHandel
– Unik prismodul
– Enkelt å få pris på tilkappede formater
– Raske svar og kort leveringstid
• Bearbeidede deler i teknisk plast,
maskinert ut av plast halvfabrikata,
prototyper og serieproduksjon, med
nettside for bestilling og forespørsler
• Kostnadseffektive logistikkløsninger
• Råd og veiledning om valg av rette materialer
• Produktinformasjon på nett

Nå trenger du ikke lete lenger
– ePlast er din nye plastpartner
En plastpartner er mer enn bare en plast
leverandør. Vi ønsker å samarbeide med deg
om dine oppgaver og prosjekter, slik at du
sparer tid og ressurser.
Vi vil bli din prosjektpartner!
Våre ansatte har over 27 års bransjeerfaring
med kvalitetsprodukter. Vi innehar spiss
kompetanse innenfor teknisk plast, anvend
elsesområder, tekniske egenskaper og hvilke
muligheter som eksisterer blant de ulike
materialene.

• 2.2 materialsertifikater for all teknisk plast

Teknisk plast i mange dimensjoner og kvaliteter.

ePlast lagerfører og leverer PERSPEX®-akrylplater.

eHandel
eHandel handler om service og opplevelse

bestilling fra

ePlast er eHandel
– en fordelaktig økonomisk løsning
Som kunde ønsker du en god økonomisk løsning.
Hos ePlast får du det gjennom vår eHandel.
Fordeler ved å bestille tilkappede formater:
• Lavere fraktomkostninger
• Raskere leveranser
• Du bestiller etter ditt behov
• Minimalt med restavfall
• Enklere lagerhold

ti m
til
tim

e…

Kont

på

din

Vi vil alltid være interessert i å hjelpe deg med å
finne individuelt tilpassede løsninger, både tekniske
og økonomiske.
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Hos ePlast står du og dine behov i fokus. Du kan nå
forespørre og bestille plast halvfabrikata eller
tilkappede emner av plater og bolter direkte på nett.
På vår nettside kan du enkelt og greit bestille døgnet
rundt. Her får du øyeblikkelig beskjed om pris og
leveringstid. Dersom du trenger veiledning, eller ikke
finner det du leter etter, ring oss på telefon
99 07 77 00 mellom 8–16 alle hverdager, eller ta
kontakt på e-post – vi hjelper deg gjerne!

Ønsker du å opprette bruker
for eHandel – ta kontakt!

Plast halvfabrikata
– nå på lager i Norge
ePlast har en bevisst strategi i å lagerfører de største
formatene av teknisk plast. Vi fører i tillegg andre
standardstørrelser og -formater.
Med vårt brede kontaktnett av leverandører og
produsenter, samt vår materiellkunnskap, gjør dette
oss til din perfekte leverandør og verdifulle prosjektpartner. Kontakt oss og vi tar utfordringen!
Se leveringsprogrammet på vår nettside eplast.no

Bestill via eHandel
– Tilkappede formater og antall etter eget behov
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Bearbeidede deler
ePlast leverer bearbeidede deler i plast ut fra
dine tegninger og spesifikasjoner. Alt fra
prototyper til serieproduksjon. Vårt mål er
alltid å tilby optimaliserte løsninger til ditt
bruk. Vi bistår med vår kompetanse og
erfaring hele veien fra idé til ferdig produkt.

De fleste av våre leverandører har ISO
9001:2008-sertifisering. Kvalitetskontroll og
løpende verifisering av resultatene blir gjort
med avansert måleutstyr. Du bestemmer selv
hvilket nivå som er påkrevd. Dette kan utføres
på alt fra prototyper til serieproduksjon.

Skulle det være noe du mangler, så ta kontakt
– vi tar utfordringen!

ePlast AS
Besøk-/ og postadresse:
Jarenvegen 67, NO-2770 JAREN
Telefon: + 47 99 07 77 00
E-post: post@eplast.no
Nettside med eHandel: www.eplast.no

