PLASTSTØBNING I HØJESTE KVAL
LITET
- til priser du ikke forventer i Danma
ark

Vi kan støbe plastemner på under 1
gram og op til ca. 5 kg – transparente
eller ggennemfarvede alt efter ønske.

EN SAMARBEJD
DSPARTNER DU KAN STOLE PÅ
C.K. Produktion er specialist i sprøjtestøbning med mere end
30 års erfaring, og
o vi er i dag en af de førende leverandører af
plastkomponentter i Danmark.
Vores mangeårige og gode kunderelationer er baseret på, at vi
lever op til vores
s kunders forventninger om høj kvalitet, fleksibilitet, god serv
vice og ikke mindst, at levering sker til aftalt tid.
S tidi er vore
Samtidig
es priser
i
kkonkurrencedygtige
k
d ti med
d priser
i
iØ
Østen,
t
uden at vi på no
ogen måde går på kompromis med kvaliteten.

TOTALLØSNING
G – ELLER UDVALGTE OPGAVER
Hos C.K. Produk
ktion er ingen opgave for stor eller for lille. Vi
sammensætter løsningen,
l
så den er i overensstemmelse med
vores kunders behov.
b
behov
Den kan indeholde alt fra idéudvikling
idéudvikling,
emnekonstruktio
on, fremstilling af værktøj, produktion af emner
samt styring af lo
ogistikken.

Vores moderne sprøjtestøbemaskiner
støber i alle gængse plastmaterialer.
plastmaterialer
Vi klarer også emner med store visuelle
krav, hule emner (air-mould teknik) og
påstøbninger på wire, kæder og liner.

Værktøj fremstilles in house eller hos en af vores dygtige
samarbejdspartn
nere i Danmark eller i udlandet. Vi støber også
gerne med værk
ktøj, som vores kunder allerede er i besiddelse af.

Vores produktionsafdeling er fuldt auutomatiseret, og de 28 moderne sprøjtestøbemaskiner er alle udstyret med robot.
Vores veluddannede personale har indgåående kendskab til og erfaring med sprøjtestøbningsprocessen og materialevalg.

STOR KNOWHOW OG ERFARING
E
C.K. Produktion har egen konstruktionsafdeling med værktøjsfremstilling og
vedligeholdelsesafdelin
ng for produktionsværktøjer og –udstyr.
ISO 9001:2008 Certificeret

C.K. Produktion er
certificeret i
kvalitetsledelse efter
ISO 9001.

I C.K. Produktion har vi oparbejdet særlig stor knowhow og erfaring
indenfor blandt andet: E
Elektronik audio/video
Elektronik,
audio/video, landbrug
landbrug, hårde hvidevarer
hvidevarer,
telekommunikation, skilte, samt sport og fritid.

KONTAKT
Ring og få en uforpligte
ende snak om din virksomheds muligheder med
Sten Pallesen på 61 61
1 13 70 eller Alfred Skov Madsen på 23 61 07 49.

Vi indgår i tæt dialog og sparring med kunderne, så vi sikrer, at vores
løsninger er i overensstemmelse med forventningerne.

De færdigstøbte emner sendes straks videre til kunden eller opmagasineres på vores færdigvarelager i kortere eller længere tid – alt efter aftale.

