
– din starka partner i plast



 

OTV Plast förser den nordiska industrin med bearbetade 
plastämnen i mindre och större serier. Vår kärnkompetens 
är specialproducerade plastämnen, som vi bearbetar enligt 
kundens önskemål – primärt genom fräsning och svarvning. 
Hos OTV Plast har vi duktiga medarbetare, som förstår kun-
dens krav av kvalitet och leveranssäkerhet.

Som en del av en ambitiös utvecklingsstrategi så har nu 
OTV Plast blivit certifierade enligt ISO 9001-2008. Med 
denna kvalitetsstämpel visar vi både externt och internt att 
vi värderar kvalitet och kontroll högre än något annat. 

OTV Plast är specialist i livsmedelsäkerhet, spårbarhet och 
kvalitetskontroll och kan därför förse våra kunder med 
önskade dokumentation.  Många av våra kunder är i livs-
medelsbranschen och det ställer stora krav på spårbarhet 
och dokumentation av våra plastmaterial. OTV Plast är 
registrerat vid Danska Livsmedelsstyrelsen och med vår Elite 
Smiley intygar vi, att OTV Plast är en värdeskapande samar-
betspartner.

Visste du…
…att OTV Plast kan leverera stänger, 
plattor och rör från dag till dag?

…att OTV Plast har över 
3 000 artiklar på eget 
lager?

Yamazaki Mazak-koncernen er verdens største producent af 
avancerede CNC-styrede værktøjsmaskiner og beskæftiger mere 

end 7.200 medarbejdere på verdensplan.

Yamazaki Mazak er konstant i front af den teknologiske udvikling.

Yamazaki Mazak Danmark A/S
Odinsvej 7 •  DK-4100 Ringsted • Tlf.: +45 44 22 77 00 

mail@mazak.dk • www.mazak.dk

AICO TOOLS
www.aicotools.dk
64 47 10 11

SKARPT VÆRKTØJ 
PRÆCISION • SIKKERHED 
GOD VÆRKSTEDSØKONOMI



  

Nyckelorden i OTV Plasts produktion är automation och 
kvalitet. Maskinparken består av avancerade CNC-styrda 
maskiner. Vi investerar löpande i nytt material, så att vi 
alltid kan erbjuda bearbetning av högsta kvalitet – och när 
vi kombinerar våra maskiners möjligheter med våra medar-
betare kompetenser och erfarenheter, kan vi förbli en stark 
partner i plast.

Visste du…
…att OTV Plast är 
ISO 9001/2008 certifierade?

…att OTV Plast samarbetar med 
Danska Livsmedelsstyrelsen gäl-
lande spårbarhet och kvalitet?

…att du kan 
scanna QR-koden 
här och komma 
till vår lagerlista?

Leverandør af skærende værktøj

Skærende værktøj á la carte

Salbjergvej 26
4622 Havdrup 

Tlf.: +45 7020 0727 
www.dana-tool.dk

Teknologien er en forudsætning, men den er intet uden
 personerne bag. Sammen gør vi en forskel... CNC Onsite ApS

Storhaven 4 
7100 Vejle 

Tlf.: 70 11 02 70 
www.cnconsite.dk

Mekanisk service på værktøjsmaskiner
El-service på værktøjsmaskiner

Mobilbearbejdning on- og offshore
Flytninger af produktionsanlæg i ind- og udland 3



OTV Plast A/S
Søndergade 115 
DK-6600 Vejen

Tlf.: +45 76 97 11 00 
E-mail: salg@otv.dk
www.otvplast.se

Scanna QR-koden, 
och besök vår 
hemsida.

Vestermarksvej 3
6600 Vejen 
Tlf.: 75 36 29 00
norman@norman-el.dk 
www.norman-el.dk

Vi udfører traditionelle installations- 
-

maer, entreprenører, industrivirk-
somheder, liberale erhverv, landbrug 
samt private. 

Firmaet har en bred erfaring fra ved-
ligehold og servicering af opgaver, 
lige fra småopgaver til store tekniske 
installationer.

og procesopgaver for offshore-fir-

Nplus ApS 
Nordager 22
6000 Kolding
info@nplus.dk
www.nplus.dk

N
+

Høst de lavthængende frugter

Trim jeres hverdag. 
Administrative forenklinger giver 
arbejdsglæde og mulighed for at 
bruge tiden på forretningen.

Ring til Nplus
82 100 500

Magnus L. Bergström
+46 700 444 116

mbe@otv.dk

Anders G. Blåholm
+45 24 45 50 44

agb@otv.dk

Brian Hansen Uhd
+45 24 96 34 33

bhu@otv.dk

Kontakta en av våra säljare för ett besök hos dig


