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Plattor, rör och stänger i konstruktionsplast.
Från Europas ledande tillverkare
Carlsson & Möller är en av Sveriges största leverantör av plattor, rör och stänger i
konstruktionsplast. I vårt omfattande och välsorterade lager i Helsingborg lagerför vi
termoplaster och härdplaster från världens ledande tillverkare. Det mesta kan vi leverera direkt.
Gäller det större kvantiteter har vi täta leveranser från våra fabriker.
Låt oss leverera materialet kapat eller förberett på annat sätt. Det minskar era
kostnader för transport, hantering, lagerhållning och bearbetning.
Carlsson & Möller erbjuder:
• Förädlat halvfabrikat – i precis det utförande du önskar!
• Rätt kvalitet och med ursprungscertifikat för full trygghet
• Attraktiva priser
• Leverans inom 1-3 dagar!
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Kvalitet som sänker dina kostnader
Att bearbeta plaster skiljer sig väsentligt från
bearbetning av metaller. Materialen uppför sig olika.
Därför är det viktigt att arbeta med rätt material.
Misstag kan betyda driftstopp och kassationer med
onödiga kostnader som följd.

Vi på Carlsson & Möller vet vad som gäller och har
materialen som uppgiften kräver.
Fråga oss – vi är här för att hjälpa dig.

Direkt från lager. Med le
I det utförande du önskar
Frigör resurser och sänk kostnaderna med våra
förädlade halvfabrikat. Du får materialet s.k. ”cut to
size”, vilket minskar spillet.Vi kan även fräsa, borra
eller bearbeta materialet på andra sätt. Du bestämmer
hur du vill ha det.
Vi på Calsson & Möller ser till att du får det levererat
– alltid med samma höga och jämna kvalitet.

everans inom 1-3 dagar

Carlsson & Möller ger dig full trygghet!
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Här ställs stora krav på att produkter och material är
klassade och godkända enligt gällande internationella
regler.
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Vi levererar på begäran med kontrollintyg
(SS-EN 10204), som gör materialet fullt spårbart i alla
led. Både du som tillverkare och dina kunder kan lita
på materialen. Detta är speciellt viktigt när det handlar
om produkter för livsmedels-, läkemedels- eller
biotekniska applikationer. Samma gäller produkter
som exportas.
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AB Carlsson & Möller, Box 22161, 250 23 Helsingborg,
Tel 042-253800, info@c-m.se
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