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HVEM ER 
TINBY SKUMPLAST?

Tinby Skumplast A/S er et datterselskab under 
Tinby A/S og dermed en del af den børsnotere-
de koncern SP Group A/S. 

SP Group A/S er en førende dansk totalleveran-
dør af integrerede plastløsninger og har mere end 
45 års erfaring på markedet. Koncernens kerne-
kompetencer er støbning, overfladebehandling og 
forædling af plastmaterialer.

I Tinby Skumplast A/S producerer vi materialer 
i polyuretan (PUR) og polyisocyanurat (PIR). Vi 
producerer og bearbejder plader og blokke i både 
hårdt og fleksibelt skum. Vi har produceret skum-
plast fra fabrikshallerne i Tjæreborg siden 1978.

Gennem produktudvikling i tæt samarbejde med 
kunder og leverandører har vi opbygget stor erfa-
ring og betydelig know-how. 

Hos Tinby Skumplast gør vi os umage for at leve 
op til vores kunders krav om en fleksibel sam-
arbejdspartner. Vi ønsker at være en troværdig 
leverandør og holder os teknologisk i front inden 
for vores kernekompetencer. 

Vi har specialiseret os i produktion af specialløs-
ninger og kundetilpasset udvikling af tekniske 
emner med udgangspunkt i polyuretanmaterialer. 

Tinby Skumplast er en stærk 
partner for virksomheder, 
som stiller veldefinerede krav 
til specialprodukter og højt 
forædlingsniveau. Vi er kendt 
for vores hurtige, nøjagtige og 
stabile arbejde - og for altid at 
arbejde tæt sammen 
med kunden om at 
løse opgaven. 



Skum til polstring af møbler?
Skum til emballering?
Skum til fyld?
Skum til design?

Hos Tinby Skumplast A/S tilbyder vi opskæring og konfektio-
nering af polsterskum til kundespecificerede opgaver. Måden, 
vores maskine arbejder på, gør, at vi kan tilbyde så godt som 
ubegrænsede designmuligheder!

HVAD ER POLSTERSKUM
- OG HVAD KAN MAN BRUGE DET TIL?
Polsterskum er en bred betegnelse for den form for skum, 
som kan anvendes til alt fra møbelpolstring til emballering af 
produkter, der fx kræver særlig beskyttelse. 

Polsterskummet findes i omkring 50 forskellige hårdhedsvari-
anter. Materialet har - uanset hårdhed - en struktur, som gør, 
at vi med fine knive, der arbejder i flere retninger, kan bear-
bejde skummet til præcis den form, I måtte ønske. Lige, rund, 
snoet, bølget - det er op til jer!

SÅDAN KOMMER VI I GANG
Vi kommer nemt i gang med produktion af jeres polsterskum-
produkter, idet vi leverer både store og små serier - og også 
gerne producerer prototyper sammen med jer. Typisk leverer 
vores kunder en model til os, som vi taler igennem og omsæt-
ter til en tegning, som maskinen så kan skære efter.

NYT: HVAD KAN VI KONFEKTIONERE FOR JER?

KONTAKT OS - så får vi en snak om, hvordan 
vi kommer i gang med konfektionering af 
netop jeres polsterskumprodukt. 

Vi glæder os til at høre fra jer!
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