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Vi former kValitet
Gode grunner til å samarbeide med Plexx
• Plexx-gruppen er først ute med den nyeste teknologien. 
• Årelang erfaring kombineres med ungt pågangsmot og kreativ tenkning.      
• 55 års kompetanse gjør oss unike i europeisk sammenheng.
• Bak oss står en investeringsvillig og innovativ eier med godt fundament.
• Samtlige selskaper er ISO-sertifiserte.
• Vi er svært konkurransedyktige – også når det gjelder pris. 



opido Production aB, Svanskog, Sverige

Et halvt århundre med plast 
Historien om Plexx startet i 1954. Plast armatur, som selskapet het

den gang, var et personlig foretak frem til 1984, da de etablerte seg

som et aS. Dagens eiere, Heidenreich Holding aS, ble majoritetseiere

i 1987. Det familieeide konsernet eier i dag 100 % av aksjene i Plexx

aS, som i sin tur eier samtlige aksjer i  datterselskapene opido

Production aB og opido Plast aB. Samlet har disse tre en omsetning

på mer enn 100 mill Nok. Dermed er Plexx - gruppen en av de største

og mest fremtredende aktørene innenfor sin bransje i Skandinavia.

Eierstruktur
Det familieeide Heidenreich-konsernet ble etablert i 1904, og er kjent

som et langsiktig industrielt konsern. Heidenreich Holding hadde i 2008

over 1000 ansatte og en årlig omsetning på 2,5 milliarder Nok.

Miljø foran alt
Vi er opptatt av å levere den kvaliteten kundene våre forventer, der-

for er alle selskap i Plexx-gruppen sertifisert i henhold til iSo 9001. rå-

materialene vi bruker er fornybare, og vi holder et sterkt fokus på

miljø. målet er at hele gruppen skal være sertifisert i henhold til mil-

jøstandarden iSo 14001 innen utløpet av 2011.

Grundig gjennomtenkt betyr godt levert
i løpet av de siste ti årene har vi investert mange millioner kroner

på lokaler og utstyr. Derfor har Plexx-gruppen de mest effektive og

moderne maskinene som finnes. Vi bruker markedets beste systemer

for alt fra konstruksjoner til administrative rutiner. kravet til eksterne

forbindelser er høyt; derfor samarbeider vi utelukkende med ledende

leverandører av råmateriale, maskiner og programvare. Sist, men ikke

minst, må vi nevne de solide og seriøse medarbeiderne våre. Det er

deres erfaringer og kunnskap som styrker vår posisjon i markedet –

hver dag.

i 2009 tar vi i bruk en helt ny teknologi som gjør det mulig å for-

sterke vakuumformede produkter på en miljøvennlig og effektiv måte.

Det robotstyrte anlegget blir plassert hos opido i Småland, og er til-

gjengelig for alle våre kunder og samarbeidspartnere. 

Vi er stolte over å presentere en av     Nordens mest moderne maskin-

parker :

• 10 stk vakuumformere 

• 12 stk CNC fresemaskiner 

• laserskjærer (2000 x 3000 mm)

• PUr reinforce spray system (Greensir)

• Ultralyd sveiseutstyr. 

   

Utover dette har vi de nødvendige maskiner som utgjør en naturlig del

av vår produksjon.

Le
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re

Plexx aS, fredrikstad, Norge

opido Plast aB, lagan, Sverige
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