
Industri

Plast til alle



Industri2 Industri 3

Kom
petencer

Hos Induflex får du en leverandør med mere end 30 års er-
faring med bearbejdning af teknisk plast. Med vores dygtige 
medarbejdere, højteknologiske maskinpark og store materiale-
udvalg kan vi hjælpe dig med at producere maskindele og 
plastemner, som kan klare opgaven - selv under krævende for-
hold.
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Vi kan blandt andet hjælpe dig med CNC-drejning, 
CNC-fræsning, skæring med kniv, laser eller vand, print og 
lasergravering samt bukning. 
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Vi arbejder med de førende europæiske leverandører af 
plast, kunststoffer og naturmaterialer og kan hurtigt lave pro-
totyper og færdige løsninger til dig.
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Ma
teri
aler

Vi bearbejder en lang række tekniske plastmaterialer og 
kunststoffer, som anvendes til tekniske emner og konstrukti-
oner. Disse plasttyper skal leve op til de høje krav til tekniske 
og kemiske egenskaber.

Vi bearbejder ekstruderet og 
støbt akryl.

Hos Induflex har vi et stort lager 
af teknisk termoplast. 

PEHD kan fås i mange farver.
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Polyamid (nylon) er en fødeva-
regodkendt termoplast.

Vandskåret polyethylen.

Vi har et stort varelager klar til 
produktion af tekniske plastemner.

Bearbejder du fødevarer? Vi kan også lave fødevaregodkendte 
emner til dig. Vi har en elite-smiley i fødevarekontaktmateria-
ler (FKM). Du har derfor garanti for relevant dokumentation og 
godkendelse med os som leverandører af råvarer og bearbejd-
ning.

POM kan fås både i stænger og 
plader.
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Vores tekniske team har stor 
viden om materialerne og 
deres egenskaber. Derfor 
kan vi vejlede dig, så du får 
det helt rette materiale til 
dit produkt.
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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, naturmateri-
aler og kunstoffer. Med vores ekspertise og alsidige maskin-
park kan vi vejlede dig til et produkt, som kan klare opgaven.

Maskindel i sort POM.
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Fræst emne i sort PEHD.

Eksempler på fire drejninger i POM med forskellige overflader.
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Bliv klogere på plast. Vi tilbyder 
skræddersyede plastseminarer 
til kunder og samarbejdspart- 
nere, hvor vi tager udgangs-
punkt i dine konkrete behov og 
udfordringer. Kontakt os for at 
høre mere.
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Der kan være store gevinster at hente ved at konvertere em-
ner til plast. Vi har stor erfaring med konvertering fra stål til 
plast. Vi gennemgår gerne din produktion helt uforpligtende, 
for om der er steder, hvor plast vil kunne give dig økonomiske 
og miljømæssige fordele. Sammen kan vi finde den optimale 
løsning. 

Konvertering 
til plast

Maskindel i sort POM med 
lasergravering.

Drejede emner i POM fra vores 
CNC-bearbejningscenter.

Konverting fra f.eks. stål til plast kan være en god idé. Her er 
det et afstandsstykke i stål, som er konverteret til PEHD.
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Induflex er din one-stop-shop. 
Fra design, konstruktion og 
produktion til montage, embal-
lering og distribution. Vi pakker 
og sender dine produkter, som 
du ønsker til et eller flere 
leveringssteder. Vil du vide 
mere? Vi er klar til hjælpe dig. 



Induflex A/S
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