
En komplett plastleverantör



Vår strävan är att alltid kunna erbjuda våra kunder den bästa tekniska rådgivningen 
och de mest konkurrenskraftiga priserna. Vi vill vara bäst i klassen när det gäller 
service, snabbhet och flexibilitet.

Tillsammans med våra leverantörer kan vi erbjuda ett mycket brett utbud av 
tekniska platser.

Kunderna kan känna sig trygga med oss i och med vår långa erfarenhet i branschen, 
samt kompetenta och starka leverantörer med lång historik.

Vi kan erbjuda material till de flesta användningsområden. På följande sidor följer 
några exempel på produkter och material, samt typiska applikationer.

Vad kan man förvänta sig av oss?

Vårt breda produktutbud omfattar hela sortimentet av konstruktionsplaster till de 
flesta industrisegment. Våra leverantörer är Röchling, NylaCast, Globus f.d Pleiger, 
ISO-Tech, Fluorseals med flera.

Välkommen till Plasol 
Plasol är verksam i de nordiska länderna. Vår ambition är att vara en ledande aktör 
på området konstruktionsplaster. Vi erbjuder produkter och teknisk support för 
materialval och lösningar som ökar effektiviteten, minskar underhållskostnader och 
sänker energiförbrukningen för våra kunder. Vi bidrar till en hållbar framtid helt enkelt! 
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Produkter/Material

PE-POLYETEN POM PTFE

Hög slitstyrka 
och nötnings-            
beständighet.

Lätt att bearbeta. 
Slagtåligt.

Extremt låg friktion, 
hög temperatur- 

beständighet.

PUR

VÄVLAMINAT PC SpecialplasterPVC PVDF

Ett universellt 
material som finns 
i olika hårdheter.

Tål höga hastig-
heter och 

belastningar.

Transparent och 
extremt hög 
slagtålighet.

Vi erbjuder även 
högteknologiska 

material som 
exempelvis  PPS, 
PSU och PEI för 
extrema miljöer.

Hög kemikalie-     
resistens och delvis 

ljuddämpande.

Resistens mot  
nästan alla kemika-
lier. Mekaniskt och 

termiskt stark.

MATROX PA66 PEEK

PET

OILON PA6

För hantering av 
bulkmaterial. 

Extrem slitstyrka 
och låg friktion.

Hög slagseghet och 
goda mekaniska 

egenskaper. 

Hög beständighet 
mot nötning och tål 
höga temperaturer. 
Finns kvaliteter för 
användning inom 

medicin och 
livsmedel.

Dimensionsstabilt, 
används som 

ersättare till metall.

Självsmörjande 
material med 
finfördelade 
oljedroppar 
i strukturen.

Hög slagseghet och 
goda mekaniska 

egenskaper.
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Byggindustri

Hamnar

Livsmedel Jordbruk
Mekanisk 

bearbetning

Gruvindustri &
inklädnader

Sågverk &
Hyvlerier

Vibrations-
isolering

Affärslokaler, 
sjukhus, industri- 
och kommersiella 
byggnader, skolor, 

offentliga 
byggnader och 

flygplatser.

Fendrar,
installationer i 
hamnar och 
låssystem 
för slussar.

Fiskförädling, slak-
terier, livsmedels- 

industri, skärbrädor, 
förpacknings-

maskiner, 
transportörer, 

köksutrustning och 
autoklavering.

Skördetröskor, 
spiralskruvar, 

stall och 
inhägnader.

Conveyor-system, 
automations-

utrustning, 
hydrauliska 
maskiner, 

pressar och 
skärmaskiner.

Inklädnader av 
silos, gruvfordon, 

transportbilar och 
godsvagnar.

Kedjestyrningar, 
kedjelister, vändhjul, 

diabolrullar 
och lager.

Vårt systerbolag 
Vibisol AB erbjuder 

produkter för 
isolering av stegljud, 

stomljud och 
vibrationer.

Besök: 
www.vibisol.se

Användningsområden

Robert Lojewski Birgitta Lillevang

Mobil: 0735 20 30 83Mobil: 0707 36 81 00

robert.lojewski@plasol.se birgitta.lillevang@plasol.se

Välkomna att kontakta oss

Besöksadress:
Stillestorps Industriväg 8
443 61 Stenkullen 

Postadress: Plasol AB
c/o Vibisol AB
Box 3037, 443 03 Lerum

Telefon:0302-770130
E-post: info@plasol.se
Hemsida: www.plasol.se


