
Industri

Plast til alle
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Kom
petencer

Induflex er din fleksible specialist i bearbejdning af teknisk 
plast. Hos os får du mere en 30 års erfaring, faglærte 
medarbejdere og en højteknologisk maskinpark i ryggen.
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Vi tilbyder blandt andet CNC-drejning, CNC-fræsning, 
laserskæring, lasergravering og print samt bukning i vores 
produktion i Støvring.

Vi skærer eller fræser dine emner af 
mange plast i flere tykkelser inden 
for 5 hverdage.

Få produceret dine maskindele på 
vores 3-aksede og 5-aksede CNC-
fræsere.

Med lasergravering kan du få permanent 
mærkning på dine plastemner - også de 
fødevaregodkendte.

Vi drejer dine emner af stænger i 
bl.a. POM, PEHD og PEEK.
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Ved store serier sætter vi vores 
robotter i sving, så vi fremstiller 
dine emner så effektivt som muligt.

Få bukket din maskinafskærmning 
eller andre emner i f.eks. akryl, 
PETG eller polycarbonat.

Uanset hvilken finish du ønsker, 
klarer vi opgaven.
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Ma
teri
aler

Vi bearbejder plast, som lever op til dine høje krav 
om tekniske og kemiske egenskaber. Hos os bliver 
dine emner fremstillet af plast i høj kvalitet fra Europas 
førende producenter af plasthalvfabrikata.

Vi bearbejder ekstruderet og 
støbt plast.

Vi finder det rette materiale til 
netop din konstruktion.

Hos Induflex har vi et stort lager 
af teknisk termoplast. 
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Vi tilbyder løsninger i klare 
plasttyper som polycarbonat, 
akryl, PET og PETG.

Hvadend du søger emner lavet af  
plaststænger eller -plader, har vi 
materialet til dig.

Vi har materialerne klar til 
produktion af dine plastemner.

Fremstiller du maskiner til fødevareproduktion? Vi producerer 
fødevaregodkendte plastemner til dig. Som kunde hos Induflex 
får du automatisk overensstemmelseserklæringer via et link på 
hver enkelt faktura. 

Bestil dine emner i fødevaregodkendt 
(FKM) plast hos os.
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Få viden om de tekniske 
plastmaterialer og deres 
unikke egenskaber. Vi 
vejleder dig, så du får 
det helt rette materiale 
til din løsning.
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M
askindele

Når du vælger Induflex, får du en leverandør, som har mere 
end 30 års erfaring med bearbejdning af plast til industrielle 
formål. Med vores ekspertise og alsidige maskinpark kan vi 
fremstille dine maskindele i teknisk plast.
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Fræst emne i sort PEHD.

CNC-drejede emner i POM.

Et CNC-drejet tandhjul i hvid 
POM. 
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Bliv klogere på teknisk plast, 
og optimér dine produkter 
med plastemner. Kom på et 
plastseminar, hvor vi tager 
udgangspunkt i din virksomhed. 
Det koster kun din tid. 
Kontakt os for at høre mere.
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Spar vægt, undgå smøremidler, øg friktion eller spar penge.
Der kan være store gevinster at hente ved at konvertere 
emner til fra andre materialer til plast. Måske kan plast også
optimere dit produkt? Vi gennemgår gerne dine løsninger.

Konvertering 
til plast

Overvejer du at konveretere et emne til plast? 
Lad os vejlede dig.

Drejede emner i POM fra vores 
spåntagende værksted.

Et eksempel på en enkel konvertering med stor effekt: 
Et afstandsstykke i stål (tv,), som blev konverteret til PEHD (th.).
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Induflex er din fleksible 
leverandør af plastemner. 
Vil du vide mere? 
Vi er klar til hjælpe dig. 



Induflex A/S
Hagensvej 25

9530 Støvring

+45 9837 1988
induflex@induflex.dk

induflex.dk


