
Totalleverandør af sprøjtestøbte plastemner



Specialist i sprøjtestøbte plastemner 

Schoeller Plast blev grundlagt i 1966 og er specialiseret i
sprøjtestøbte plastemner. Vi er i dag Danmarks største og
mest erfarne producent af transportkasser, flaskekasser og
andre tekniske produkter i plast, og vores kunder findes
inden for en lang række brancher og industrier i hele Skan-
dinavien. 

Vi har rødder i den verdensomspændende Schoeller Group,
og har herigennem et stærkt netværk blandt nogle af de
førende virksomheder inden for fremstilling i plast, samt re-
laterede brancher som formbyggere og råvareleverandører.
Det betyder, at vi altid er opdateret på den nyeste udvikling
inden for plastproduktion.

Det er vores ambition at være toneangivende leverandør af
plastemner på de markeder, vi betjener. En målsætning vi
bestræber os på at leve op til i alle de løsninger og produk-
ter, vi leverer, og som vi løbende udvikler vores forretning
og kompetencer omkring.

Fra udvikling til recycling

Hos Schoeller Plast kombinerer vi mangeårig erfaring inden
for sprøjtestøbning af plast med nye kompetencer og pro-
duktionsmetoder til at levere komplette løsninger, der lever
op til kundernes forventninger om kvalitet, økonomi og
miljø.

Vores kompetencer og knowhow omfatter hele produk-
tionsprocessen, og vi kan rådgive og assistere i alle faser af
produktionsforløbet – fra udvikling til recycling. Brug os
som totalleverandør eller til dele af udviklings- og produk-
tionsprocessen.

•  Udvikling og design
•  Formbygning
•  Indkøb
•  Produktion
•  Kvalitetssikring
•  Formlagring og -vedligehold
•  Recycling

Vi har erfaring med materialetyper til mange forskellige for-
mål, fx fødevare-, medicinal- og designindustri. Bl.a. mate-
rialerne PE, PP, ABS, PA, PC, LLDPE og LDPE, som vi kan
tilpasse til forskellige brugssituationer, fx glasforstærkning,
varmeresistens, antistatisk m.v.



Design og konstruktion af 
kvalitetsprodukter 
Valget af leverandør er afgørende for et godt slutprodukt.
Erfaring og viden om konstruktion og produktionsmetoder
er vigtige parametre i udviklingsfasen, som har stor betyd-
ning for den videre produktion.

Hos Schoeller Plast har vi en inhouse design- og konstruk-
tionsafdeling, som yder kompetent rådgivning og sparring 
i de indledende faser. Det sikrer velkonstruerede løsninger,
der let kan sættes i produktion og produceres med et mini-
mum af råmaterialer.

Vi har desuden et bredt netværk af formbyggere i hele ver-
den. Mangeårige samarbejdspartnere, som vi har tæt dialog
med, og som har samme holdning til høj kvalitet som os.
Sammen med dem omsætter vi vores kunders ønsker og
idéer til kvalitetsprodukter af høj funktionalitet.

Emner i alle størrelser

Schoeller Plast råder over en moderne og automatiseret
maskinpark med maskiner, der spænder fra 25 – 1.250 tons
lukketryk. Det betyder, at vi kan producere plastemner i alle
størrelser – fra få gram til mange kilo. Samtidig kan vi til-
byde forskellige former for tryk og labeling af de færdige
produkter.

Vi følger konstant udviklingen inden for sprøjtestøbning 
og investerer løbende i højteknologiske maskiner, der mat-
cher de nyeste produktionsmetoder i branchen. Det gør os
opdateret på nye muligheder for konstruktion og produk-
tion. En viden vi bruger i vores rådgivning af kunder og
produktion af emner.



Kun én kvalitet – den bedste!

Schoeller Plast er kendt for høj kvalitet. Det er en af hjørne-
stenene i vores forretning, og vores holdning til kvalitet af-
spejler sig i hele virksomheden, fra produktionsprocesser til
den enkelte medarbejders indstilling.

Kvalitetsafdelingen er en integreret del af vores produktion
og sikrer, at produkterne ikke blot overholder gældende
kvalitetskrav og EU-lovgningen for anvendelse af plast, men
ofte også overgår dem.

Vi gennemfører som minimum kvalitetsprøver og -tests for
hvert produktionsskifte. Derudover udfører vi en række
tests tilpasset de konkrete produkter, fx fald-, rulle-, drop-
og belastningstests.

Miljørigtige og genanvendelige 
materialer
Plast er, i modsætning til den gængse opfattelse, et miljø-
rigtigt produkt, fordi det kan genbruges mange gange og
bliver til vand og kuldioxid, når det brændes. En så høj grad
af genanvendelse som muligt er derfor alfa og omega i
plastproduktion.

Hos Schoeller Plast har vi udviklet metoder til at måle kvali-
tet og levetid på produkter i brug. Det gør os i stand til at
vælge de råmaterialer, der egner sig bedst muligt til de
konkrete produkter og som sikrer den størst mulige grad af
genanvendelse, uden at kvaliteten forringes. Vi anvender
kun råmaterialer, der lever op til gældende miljøkrav – det
omfatter også materialer som pigmenter, stabilisatorer og
trykfarver.

Vi er desuden medejer af Europas største virksomhed inden
for mobilkværning og recycling af plast, Drawin Recycling
GmbH, og kan derfor tilbyde vores kunder kværning af ma-
terialer og dermed spare tid, penge og lagerplads – og som
i sidste ende giver et bedre miljø.



Leveringssikkerhed i fokus

Levering til aftalt tid er af afgørende betydning for vores
kunder. Derfor er høj leveringssikkerhed et vigtigt fokus hos
Schoeller Plast. Mange af vores standardprodukter lager -
føres, og i forbindelse med alle andre ordrer afstemmer vi
løbende forventningerne med kunderne og prioriterer om
nødvendigt den ønskede leveringstid. 

Fordi vi råder over en stor og alsidig maskinpark er vi i
stand til at klare selv store spidsbelastninger. Er det påkræ-
vet, kan vores produktion hurtigt omstilles til nye opgaver.

Gode kontakter til råvareleverandører, herunder vores dat-
terselskab Drawin Recycling, gør os i stand til at skaffe rå -
varer og regenerat med korte varsler, hvilket også er en
afgørende faktor for, at vi kan leve op til kundernes leve-
ringstider.

Kunder i mange brancher og 
industrier
Fælles for vores kunder er, at de lægger vægt på høj kvali-
tet, og mange kunder har vi langvarige relationer til. Det er
for os et bevis på, at vi lever op til de krav kunderne stiller
og som vi har sat os selv, og det er vi stolte af.

Kundelisten tæller kunder inden for en lang række brancher
og industrier, bl.a.:

•  Drikkevarer
•  Fødevarer
•  Detailhandel
•  Lager og opbevaring
•  Medico
•  Jagt & fritid
•  Design & boligindretning
•  Ventilation
•  Transport
•  El & energi



Kontakt os

Bliv opdateret på hvordan nye processer og materialer kan
give dig nye muligheder og optimere dine produkter. Kon-
takt os for en uforpligtende snak om dine ønsker, idéer og
udviklingstanker.
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