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Rett plast på rett plass!

Vi arbeider med termoplast, et av de siste hundre årenes viktigste  
materialer. Det er elastisk, mykt, hardt, UV-resistent, økonomisk og kan 
brukes på en miljøvennlig måte.

Våre materialer gir kundene mange fordeler og stor fleksibilitet.

Plexx har jobbet med ulike typer termoplast siden 1954. Vi har hele tiden tatt 
i bruk den nyeste teknologien og de beste produksjonsmåtene, og vi er i dag 
en av Nordens ledende aktører i bransjen. 

Både norske og store internasjonale bedrifter velger oss når nye produkter  
og komponenter skal utvikles. Det er derfor vi produserer deler til alt fra  
varmepumper, panteautomater og butikkdisplay til medisinsk utstyr og 
subsea-relaterte produkter.

Plast gir uante muligheter for design og funksjon 
- og Plexx har kompetansen om hvilke materialer som er de riktige.



Vår filosofi er enkel: Kunden står i sentrum

Vi tilbyr kundene våre et helt konsept fra idé til ferdig produkt. Det vil si at  
vi utvikler, lager prototyper, former og foredler plastdeler i tett samarbeid  
med kunden. 

Kundens krav ligger alltid til grunn for produksjonsprosessen, og vi tilpasser 
ressursene etter dem. Hos oss får kunden god design, ønsket funksjonalitet  
og miljøriktige løsninger til konkurransedyktige priser. 

Vi arbeider med mennesker, en ressurs som er helt avgjørende for  
resultatet. Sammenhengen mellom fornøyde kunder og medarbeidere som 
trives, er ingen tilfeldighet. 

Bedrifter som ønsker å ligge i front av utviklingen, bruker Plexx som samar-
beidspartner. Sammen med våre kunder skaper vi langsiktige relasjoner og 
felles suksess.

 

Plexx AS 2017 draft



Vakuumforming 

Vakuumforming foregår ved at en termoplastplate formes ved hjelp av 
varme og vakuum. Metoden egner seg spesielt godt for produksjon av 
større produkter i små og mellomstore produktserier, som maskindeksler, 
fronter til panteautomater og deler til videokonferanseutstyr. 

Prosessen har begrenset påvirkning på miljøet, ettersom materialet ikke 
inneholder løsemidler eller bidrar til farlige utslipp. Formverktøyet til 
vakuumforming er prisgunstig og gir en rask igangkjøring.

Vakuumforming 

• gir en unik overflatefinish

• gir store muligheter for design og geometriske løsninger 

• kan kombineres med Opido Reinforcement System for å gi  
et forsterket produkt (se neste side)

Termoplasten som benyttes i produksjonen, kan leveres i mange  
forskjellige farger, kvaliteter og overflater. 

Våre produksjonsteknologier



VAKUUMFORMING 

MED ORS-TEKNIKK

OG CNC-BEARBEIDING

High Pressure

High Pressure-forming er vakuumforming med overtrykk som tillegg.  
Metoden gir muligheter for mer detaljerte overflater på produktet.  
Typiske bruksområder: medisinsk utstyr, belysning, dører, luker,  
frontpaneler og deler til fly, båter, biler og tog.

Twin Sheet

Twin Sheet kombinerer vakuumforming og trykkforming (High Pressure) 
ved at to plater formes og sveises sammen i samme prosess. Ved Twin 
Sheet-metoden lages et produkt som er hult og tett, uten at det brukes  
lim eller andre sammenføyningsteknikker.

Twin Sheet-prosessen gir tredimensjonale detaljer med overflater etter 
spesifikasjon. Typiske egenskaper for et Twin Sheet-produkt er styrke og 
stivhet kombinert med lav vekt. Twin Sheet-produkter kan også fylles med 
skum innvendig.

Typiske bruksområder: paller, beholdere til medisinsk utstyr, ulike typer 
skap, fritidsutstyr, ventilasjonsprodukter og mange deler til fly, biler og tog.



ORS. Opido Reinforcement System

Vakuumforming + polyuretan = solid!

Med ORS-teknikken forsterker vi vakuumformet plast ved å påføre ekspan-
derende skum av polyuretan i flere lag til ønsket tykkelse og stivhet. Dette 
gir mange bruksområder.

Festeelementer kan integreres i det sterke og elastiske materialet. På denne 
måten kan vi bygge opp isolerende sandwichkonstruksjoner som er meget 
anvendelige i produkter der kombinasjonen av stabilitet og lav vekt er meget 
viktig. Gode eksempler på dette er panser og deksler til veivalser.

Materialet kan tilpasses ønskede egenskaper og kan gjenvinnes, noe som er 
i tråd med vår miljøpolicy.

Sprøytestøping 

Sprøytestøping er en bearbeidingsteknikk med mange bruksområder for 
plast. Blant annet egner den seg for produksjon av artikler med komplisert 
geometri og ved større produksjonsserier. 

Materialtyper som kan brukes, er pom, pe, pp, ps, pc og pmma, samt andre 
mer komplekse spesialmaterialer.

Vi er konkurransedyktige på både pris, kvalitet og leveringstid. Fabrikkene 
som utfører sprøytestøping, ligger i Danmark, Polen og Slovakia. 

 

Våre produksjonsteknologier



VAKUUMFORMING  

+ POLYURETAN  

= SOLID!

SPRØYTESTØPING:  

FOR PRODUKSJON AV ARTIKLER  

MED KOMPLISERT GEOMETRI 



Akrylbearbeiding

Akryl (PMMA) er et materiale med utmerkede egenskaper, og det er  
vær- og UV-bestandig. I klar form kan akryl være klarere enn glass! 

Akryl brukes i mange displayprodukter og i reklame- og lysskilt. Det  
brukes også i båtvinduer og i solarier, og det formes ofte til badekar, 
dusjgulv og annet sanitærutstyr. 

Materialet finnes med mange farger, overflater og i ulike kvaliteter.  
Det kan leveres som plater, rør, bolt og profiler. Akryl egner seg godt for 
varmforming, og det har gode limeegenskaper.

Vi har alt av utstyr for å produsere detaljer i akryl, gjennom for  
eksempel laserskjæring, forming, liming, fresing og polering. 

Akryl er et materiale som designere og kunstnere liker svært godt. 

Vi arbeider også med andre transparente materialer, som polykarbonat 
(PC) og PET.

Våre produksjonsteknologier



Teknisk plast 

Teknisk plast er fellesbenevnelsen på termoplastiske materialer som har 
spesielt gode egenskaper i tekniske installasjoner. De kan i mange tilfeller 
erstatte andre materialer – og utfordrer for eksempel metallets egenskaper. 

Teknisk plast benyttes i industrien, både på land og offshore.  
Den har et bredt spekter av ulike egenskaper, blant annet:

• styrke og stivhet

• slitestyrke

• lav friksjon

• kjemikalieresistens

• temperaturbestandighet

Vi kan tilby ferdig maskinerte spesialdetaljer etter kundens spesifikasjoner. 
Vi har egne fabrikker i Sverige, Danmark og Polen i tillegg til gode samar-
beidspartnere i Danmark, Tyskland og Latvia.

AKRYLBEARBEIDING

GIR KREATIVE LØSNINGER



Din samarbeidspartner
Plexx-gruppen er i dag en av Nordens ledende underleverandører på 
formede og maskinerte plastdetaljer til en rekke bransjer og sektorer.

Maskinparken vår oppdateres kontinuerlig, og vi bruker topp moderne 
metoder. Med fabrikker i Norge, Sverige, Danmark og Polen, og med  
langsiktige gode samarbeidspartnere i Latvia, Tyskland og Danmark,  
kan vi levere akkurat det kunden har behov for. 

Kvalitet og miljø har alltid vært viktig for vår virksomhet. ISO 9001 og 
14001 ligger til grunn for vårt forretningssystem. De seneste årene har  
vi også vært sertifisert i henhold til 9001:2008 og ISO 14001:2004.

Vi kombinerer lang erfaring med den aller nyeste teknologien.

Store internasjonale kunder velger oss, fordi de vet at et samarbeid  
med oss gir dem det de trenger.



SP Group A/S 

Dagens eiere, danske SP Group, kjøpte i 2016 gjennom deres datterselskap 
Gibo Plast AS 100 % av aksjene i Plexx AS. Her inngår også det svenske  
datterselskapet Opido Plast AB. SP Group AS har 1884 ansatte og 24 fabrikker 
i 12 land som alle er relatert til produksjon og salg av plastdetaljer. 

SP Group er notert på Nasdaq Copenhagen A/S.

Surface solutions

SP Group A/S - an overview

Surface solutions

Coatings

Accoat A/S

Accoat do Brasil Ltda.

Vacuum forming
and Extrusion

Gibo Plast A/S

SP Extrusion

Plexx AS/Opido AB

Gibo Sp. z o.o.

Polyurethane (PUR)  
and Composite

Tinby A/S

Ergomat A/S

TPI Polytechniek B.V.

Brdr. Bourghardt AB

MM Composite A/S

Tinby Sp. z o.o.
Tinby Co., Ltd.

Tinby Denmark A/S
Tinby Inc.

Tinby Skumplast A/S

Ergomat-Nederland B.V.
Ergomat Sweden AB

Ergomat Inc.
Ergomat Canada Inc.
Ergomat Sp. z o.o.

Baltic Rim Ltd.

MM Composite Inc.

Injection moulding 
and Blow moulding

SP Moulding A/S

Ulstrup Plast A/S

SP Medical A/S

MedicoPack A/S

Ulstrup Plast s.r.o.

SP Medical Poland Sp. z o.o.

SP Moulding Poland Sp. z o.o.
SP Moulding (Suzhou) Co., Ltd.

Sander Tech ApS



Plexx AS 
Måkeveien 6, N-1679 Kråkerøy, Norge   
Tlf: + 47 69 36 04 70    
www.plexx.no

 

 Opido Plast AB 
Industrigatan 7, SE-341 50 Lagan, Sverige   
Tel. +  46 (0)372-668 50, Fax +  46 (0)372-668 59    
www.opido.se

Member of SP Group

Plexx - din samarbeidspartner innen termoplast

Vi tilbyr våre kunder et helt konsept fra idé til ferdig produkt.
Over 60 år i bransjen gjør oss unike i Europa.

Foretakene er ISO-sertifiserte på kvalitet og miljø.

Kundene får:
• God design  • Ønsket funksjonalitet  • Miljøriktige løsninger  • Konkurransedyktige priser
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