Totalpartner
Carlsson & Möller är ett av Sveriges äldsta och ledande företag inom
konstruktionsplast.Vår klara målsättning är att bli det främsta i Norden.
Vår verksamhet, som startade 1948, är idag uppbyggd kring tre
verksamhetsområden.
Inom varje grupp har vi samlat det bästa vad gäller produkter, tjänster
och kompetenser. Därför kan vi vid varje tillfälle tillgodose dina behov
på bästa sätt. Den samlade styrkan gör oss till en stark partner.
Tillsammans skapar vi nya möjligheter.

Carlsson & Möller is one of Sweden’s oldest and foremost companies in the field of construction
plastics.The company was founded in 1948 and operations today comprise three main divisions:
Materials and Applications Technology, Components and Manufacturing, and Wholesale and
Distribution. By combining the best products, services and competencies in each division we can
always fulfil our customer’s needs in the best way possible.

Carlsson & Möller is a company in the Indutrade group. Indutrade comprises more than
70 companies that market components, systems and services based on technically advanced
solutions.The companies operate in well-defined sectors, displaying high competency in their
respective fields of technology. Group turnover in 2005 was 3,822 MSEK and employees
totalled approximately 1,550.

Member of the
European Plastics Distributors Association
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Material- och
applikationskunnande
Vi hjälper dig i plastvärldens labyrinter
Att tänka traditionellt kan vara kostsamt.
Att tänka annorlunda kan betyda stora vinster.
Genom att utgå från funktionen istället för strikt tekniska krav kan vi
ge dina produkter helt nya egenskaper och möjligheter. De kan göras
mindre, lättare, hållbarare och smidigare. En förändring av en liten detalj
kan t.ex. innebära kortare cykeltid i den maskin där detaljen ingår.
Sedan 1948 har vi i flera tusentals projekt hjälpt våra kunder att finna
lösningar på olika problem. Det har gett oss en omfattande erfarenhet
av polymera material och applikationer. Men vi är för den skull inte
främmande för att utnyttja möjligheterna med andra material, till
exempel keramiska.
Tillsammans skapar vi nya möjligheter.

Our approach is to think differently and look at function rather than strict technical requirements.
This means that we can produce products with completely new properties and potential.
For instance, by making them smaller, lighter or more durable, and thereby shortening the process
cycle in a production line.Thousands of projects have given us a deep understanding of polymers
and their applications and have made it possible for us to exploit other materials, such as ceramics.

Komponenter
och tillverkning
Låt oss avlasta dig från bearbetningen
Frigör resurser och minska totalkostnaden med våra hel- och
halvfabrikat.Vi har en modern maskinpark som är anpassad för
bearbetning av polymera material. Inte minst har vi en kunnig personal
som vet hur man på bästa sätt bearbetar olika plastmaterial. Därför gör
vi heller aldrig gör avkall på kvaliteten. Du får produkter med högsta
precision, repeterbarhet och spårbarhet som direkt kan monteras in
i dina produkter. Tryggt och säkert.
Tillsammans skapar vi nya möjligheter.

Let our resources help you to use yours more efficiently and cost-effectively.We have a modern
plant equipped with the latest machinery and a dedicated workforce that is highly proficient in
working different plastics.We can offer high quality products, precision-made with repeatability
and traceability, ready finished for fitting into your products.

Grossist
Allt du behöver och lite till
I vårt omfattande och välsorterade lager i Helsingborg lagerför vi
termoplaster och härdplaster från världens ledande tillverkare.
Det mesta kan vi leverera direkt. I andra fall, och vid större kvantiteter,
har vi täta leveranser från våra fabriker, vilket ger oss en hög
leveransservice.
Låt oss leverera materialet kapat eller förberett på annat sätt.
Det ger dig minskade kostnader för transporter, hantering,
lager och tillverkning.
Tillsammans skapar vi nya möjligheter.

In Helsingborg we have extensive and well-assorted stocks of thermoplastics and thermosets from
the world’s leading manufacturers. Most products are available for immediate delivery and special
orders or large quantities can be fulfilled thanks to frequent replenishment from our own factories.
We can supply material cut or otherwise worked to minimize your costs for transportation,
handling, storing and manufacturing.

Rådgivning och materialval
Vi har ett gediget kunnande om olika plastmaterial.
Med vår erfarenhet kan vi bidra med lösningar som kan
ge dina produkter nya egenskaper och möjligheter.

Sound advice.
We have comprehensive and in-depth knowledge about different
plastics and thanks to our long experience we can provide
solutions to give your products new properties and uses.

Tillverkning
Vi har en ultramodern maskinpark anpassad
för bearbetning av polymera material
Detta säkerställer högsta precision och repeterbarhet.
Vi kan även leverera produkter som är gjutna,
sintrade eller formsprutade.

Grossist med fullsortiment
Vårt rationella och omfattande lager säkerställer
en hög leveranskapacitet.

Manufacturing.
We have state-of-the-art equipment for working on polymers,
ensuring high-precision products and repeatability.We can supply
moulded, sintered or injection-moulded products.

Distribution.
Our well-planned and extensive stores guarantee
a high delivery capacity.

AB Carlsson & Möller, Box 22161, 250 23 Helsingborg,
Tel 042-253800, info@c-m.se

www.c-m.se

