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Montage av reningsystem till alla typer av bad

Plast används inom många typer av industrier
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Plast finns överallt omkring oss. Hemma, på jobbet, i skolan och på dagis. Många leksaker är gjorda av plast. Liksom påsen 
vi bär hem sakerna i. Det är ett nytt material, jämfört med trä, sten och metall. Men under hela 1900-talet har det fått allt fler 
användningsområden. Det finns många olika sorter med varierande egenskaper som passar i alla möjliga sammanhang.
Det fungerar i de djupaste haven, på land och uppe i rymden. Idag skulle vi ha svårt att klara oss utan plasterna. 

Praktiskt och användbart
Bortsett från alla plastsaker vi ser hemma används det mestadels inom tekniska industrier. Byggnadsindustrin och 
förpackningsindustrin.

Material i många kostymer
Vi säger plast, men i själva verket finns det hundratals, kanske tusentals olika sorter.
Inom familjen plast finns många olika släktingar. Exempel är härdplast, termoplast, elaster, silikoner och polymera legeringar. 
Det finns också plaster som gjorts elektriskt ledande genom tillsatser av olika slag. Det finns en rad olika metoder att 
bearbeta plasten till halvfabrikat eller färdiga produkter. Förenklat kan man särskilja fyra huvudmetoder.
De är gjutning, strängsprutning, formsprutning och pressning. Sedan finns det varianter på dessa. 

Återvinning
Sopor har visat sig vara mer användbart än man tidigare trodde. Återvinning och producentansvar är några åtgärder för att 
skydda miljön. Retursystem som till exempel drickabackar och PET-flaskor är ett annat. Drickabackarna är ett bra exempel 
på fungerande återanvändning. De cirkulerar hela tiden mellan bryggeri, affär och konsument.

Nedbrytbart och miljövänligt
Undersökningar visar att plast endast står för sju procent av hushållssoporna. Många tror att det är farligare att förbränna 
plaster än naturmaterial. Det är inte sant. De avger i stort sett samma mängder och proportioner av giftiga gaser. 

Plast är lätt
Plast är lätt. Plasternas vikt uppgår till knappt till 12,5 procent av vad järn och stål väger. Lägre vikt innebär sparad energi. 
Plastbranschens informationsråd har i samrbete med Volvo tagit fram ett exempel på detta.

Bilens vikt minskar med 1,5 kilo för varje kilo plast som används.
För varje kilo bilen minskar i vikt minskar bensinåtgången med en liter per år.
Medelbilen i Europa innehåller cirka 125 kilo plast.
Det innebär att viktminskningen per bil är cirka 180 kilo.
I Europa finns 100 miljoner bilar.
Mer plast i bilarna innebär i det här exemplet att man sparar 18 miljarder liter bensin varje år enbart i Europa.

Plast i framtiden

Plast som material kommer att få fler och fler användningsområden. Det kommer att utvecklas och får nya egenskaper.

Bland annat kanske det kommer plastförpackningar som kan bekämpa bakterier.

Starkt och tåligt, säkert och hygieniskt, lätt, billigt, formbart,  flexibelt och enkelt att
massproducera. Isolerar till exempel elektricitet och värme bra. 

PLAST ÄR

VERKSAMHET OCH TJÄNSTER
PRODUKTION I FABRIKEN
Vi sysslar med traditionellt verkstadsarbete i plast med tillverkning av t.ex. tankar, filter,
dysrör, prefabricering av rörsystem, reningsutrustning för dricksvatten och syra mm.



LAGER
Vi lagerför en mängd olika plastmaterial för att snabbt kunna tillgodose kundens behov.

PLASTPLATTOR
Polyeten 5 till 40mm
Polypropen 5 till 80mm
Polykarbonat 2 till 10mm
Med mera.
Format: 1000 X 2000, 1250 X 2050, 1500 X 3000
Vi kapar även plattor efter kundens önskemål. 

ENTREPRENAD
Vi jobbar ute på fältet med montage och underhåll inom t.ex. Industri.
Vi bygger och underhåller reningssystem till badhus. 
Byggnation och inklädning av tankar mm.

CNC FRÄSNING
Fräsning för eget behov till vidare bearbetning i verkstad.
Legofräsning för kunders räkning från materiallager i de flesta plastmaterialen. 

SKYLTAR OCH DISPLAYMATERIAL
Grundmaterial till skyltar, 3D skyltar, väggdekor utfrästa efter kundens önskemål. 

KANALPLAST TILL EMBALLAGE, VÄXTHUS ELLER ALTANTAK
Rektangulära, runda format, kartonger eller i vilken utformning som kunden önskar.
Kanalplasten finns att få i alla typer av gramvikter, tjocklekar och färger.  

MW 3020
CNC-FRÄS
Max X-led 3000mm
Max Y-led 2000mm
Max Z-led 80mm 

AXYZ
CNC-FRÄS
Max X-led 3000mm
Max Y-led 2000mm
Max Z-led 80mm 
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FÖRETAGET

 

G:et och T:et i GT Plastmontage AB Göran och Thomas har sedan 1985 jobbat i 
plastbranschen. År 2000 bestämde dom att starta ett eget företag.
Genom en hög kunskap i branschen, och ett stort kundengagemang med hög
servicenivå expanderade företaget snabbt och är i dag 30 anställda, och från att ha
startat i lokaler på 250 kvm, har företaget i dag egna lokaler på 2000 kvm.

Miljöpolicy

1. Vi ska ständigt arbeta för att förbättra vårt miljöarbete så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

2. Vi ska arbeta med god marginal till gällande lagstiftning och stödja internationellt harmoniserande och effektiva
miljökrav.

3. Vi ska ständigt pröva vår verksamhet utifrån kretsloppstanken.

4. Vi ska förebygga och kontinuerligt minska miljöpåverkan genom utveckling av produkter, tjänster och
 tillverkningsprocesser.

5. Vi ska vid bedömning av affärspartners betrakta aktivt miljöarbete som en merit samt involvera våra
leverantörer och entreprenörer i vårt miljöarbete.

6. Genom utbildning, kontinuerlig dialog och information ska de anställda hållas medvetna och engagerade i sitt
miljöansvar och kunna påverka miljöarbetet i positiv riktning.

Latitud:    60,1641874
Longitud: 16,1864257
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Säljare
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Säljare
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konstruktör

Produktionsledare
Säljare
Huvudinriktning bad

Verkstadschef

Administration

SERVICE OCH UNDERHÅLL
Vi underhåller och servar system inom industri t.ex.ytbehandlingsanläggningar,
reningssystem till badhus, vattenverk och energiverk, i stort sett överallt där plast
ingår i systemet. Vi sätter tillgänglighet och resurser i främsta ledet i förhållandet till
våra kunder. 

Ledande montörer

Dennis Blom
Mattias Orre

070-584 54 81
070-584 56 25
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