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– Projektstyring

– Udvikling

– Rådgivning

– Værktøjsfremstilling

– Produktion

SP Mouldings kernekompetence er sprøjtestøbning 
af præcisionsemner i plast. Tryghed og sikkerhed 
er nøgleord for et samarbejde med SP Moulding, 
og mange års erfaring har gjort os til en pålidelig og 
innovativ samarbejdspartner inden for udvikling og 
produktion af sprøjtestøbte komponenter.

Samarbejde
Et samarbejde med SP Moulding tager udgangs-
punkt i kundens ønsker. Vi tilbyder rådgivning i alle 
produktets faser og en nøje styring af, at kvalitet og 
levering lever op til de fastlagte krav. Grundigt indar-
bejdede procedurer giver tryghed og sikkerhed for, 
at vi leverer det rette produkt til den rette tid.

Teknisk plast 
Fra idé til færdigt produkt

Projektstyring
For at sikre det bedst mulige resultat tilbyder vi at 
påtage os den overordnede projektstyring fra idé til 
færdigt produkt. Vore specialister yder rådgivning om 
konstruktion, materialevalg og produktionsoptime-
ring. Gennem vores netværk af kvalitetsgodkendte, 
faste samarbejdspartnere kan vi sikre, at de rette 
værktøjer bliver fremstillet hos leverandører, som 
passer nøjagtigt til den enkelte opgave.

Værktøjer
SP Moulding har specialiseret sig i at fremstille 
kvalitets-støbeværktøjer i Kina og Vietnam til konkur-
rencedygtige priser.
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SP Moulding A/S er Danmarks største underleverandør 
af sprøjtestøbte præcisionskomponenter i plast. Vi 
løser opgaver fra design, konstruktion og værktøjs-
fremstilling til produktion af emner, og på kundelisten 
har vi en bred vifte af førende industrivirksomheder. 
Vi råder over 300 sprøjtestøbemaskiner med lukke-
tryk fra 25 til 1.250 ton. Heraf flere fler-komponent 
maskiner og maskiner med air-mould udstyr.

SP Moulding A/S er et selskab i SP Group A/S, 
som er en international dansk baseret børsnoteret 
koncern med selskaber i Danmark, Tyskland, Polen, 
Holland, Sverige, Canada, USA, Brasilien og Kina. 
Koncernen beskæftiger sig ud over sprøjtestøbning 
også med vakuumformning og polyuretanstøbning, 
samt forskellige former for overfladebehandling med 
bl.a. teflon-belægninger og ridsefaste lakker.

Prototyper
SP Moulding råder over forskellige moderformskon-
cepter, så vi i et udviklingsforløb kan servicere vore 
kunder med prototyper.

Udvikling
Vi kan stille et team af kvalificerede specialister 
til rådighed, uanset hvilket udviklingsstadie kun-
dens projekt befinder sig på. De kan bl.a. varetage 
prototyping, produktmodning og produktion. Vores 
ingeniører tilbyder både simultaneous engineering og 
overtagelse af komplekse udviklingsprojekter.

Kompetencer
De færdige produkter fra SP Moulding udformes, så 
de passer nøjagtigt til kundens projekt. Vi kan tilbyde 
leverancer af sprøjtestøbte plastemner, men vi kan 
også tilbyde delmontage eller produktion af færdig-
varer. Tidskrævende montageopgaver kan udføres 
på vores fabrikker i Polen eller Kina alt efter behov 
og økonomi. Vi overtager gerne logistikfunktionen for 
det samlede projekt.

www.sp-moulding.dk
info@sp-moulding.dk
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