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For Dynaudio producerer Tinby en række forskellige bafler, 
der bruges til Confidence-linjen. Især Confidence 50 (på bil-
lederne), hvis baffel af PUR også produceres hos Tinby, har 
oplevet særlig opmærksomhed, idet den er blevet anerkendt 
af den internationale designpris German Design Award, hvor 
den vandt guld i kategorien ’underholdning’.

2

VELKOMMEN 
TIL EN VERDEN AF PUR

I dette nyhedsbrev glæder vi os til at inspirere dig med viden 
om det multifunktionelle materiale polyuretan, der i daglig 
tale ofte kaldes PUR. Med moderne teknologi er det i dag 
muligt at opfylde vidt forskellige krav med et og samme 
materiale - og vi har her samlet en række eksempler på 
løsninger, vi har udført sammen med kunder - inden for det 
segment, vi kalder ’kabinetter’.

Rigtig god læselyst!

Med venlig hilsen
Tinby A/S

DYNAUDIO 
- BAFLER TIL HØJTALERE

Dynaudio er en dansk højtalerproducent, der beskæftiger 
sig med udvikling og produktion af håndlavede højtalere 
til den kvalitetsbevidste og passionerede lytter. I dag er 
virksomheden et af verdens mest anerkendte premium 
lydselskaber. Dynaudio er specielt anerkendt for sin avan-
cerede enhedsteknologi, som er designet, konstrueret og 
kontinuerligt videreudviklet inhouse, samt for banebrydende 
R&D-teknologier og håndværk uden sidestykke. 

GODE IDEER?
Har du og/eller din virksomhed en eller flere gode ideer, 
som I gerne vil have afprøvet, testet eller have sparring på 
i udviklings- og/eller produktionsøjemed? Så tag fat i vores 
salgs- og projektafdeling, der gerne byder ind med erfaring 
og knowhow inden for produktoptimering, materialer og 
processer (se kontaktinfo på bagsiden).



Massiv PUR kan anvendes til et bredt spektrum af emner 
med et beskyttelsesformål, fx kabinetter til elektroniske og 
mekaniske apparater, kar og dæksler til maskiner, beklæd-
ning til robotter, designopgaver som fx lamper og elemen-
ter i højtalere - og meget, meget mere. 

Polyuretan er allestedsnærværende i dagligdagens pro-
dukter og er ideel til beskyttelse af fx elektronisk udstyr 
til healthcare-sektoren og andre former for apparaturer.  
Hos Tinby fremstiller vi komplicerede emner med en vægt 
i spændet mellem 50 g og 25 kg. Den massive PUR sikrer 
her på grund af det hårde materiale med høj slagstyrke, at 
’sårbare’ produkter kan opnå optimal beskyttelse. 

Med massiv PUR kan du således virkeliggøre meget avan-
cerede designs, som andre plasttyper sjældent kan matche. 
Ideerne kan få frit løb til at boltre sig i et materiale, der kan 
formgives, så design, funktion og æstetik samtidig har høje-
ste prioritet. 

Vi arbejder frit med form og farve, runde og buede linjer og 
kan præge eksempelvis logo eller tekster i selve materia-
let - muligheder, som andre plasttyper kun vanskeligt kan 
imødekomme. Krumme flader, lakeret med indstøbte dele, 
skabes med præcision i én enkelt proces. Ydermere kan vi 
indstøbe bøsninger, armeringer, håndtag og meget andet, 
der gør senere montagearbejde overflødigt. 

Store emner kan støbes til konkurrencedygtige priser i små 
seriestørrelser. Dette muliggør også hyppige modelskift eller 
designændringer undervejs, da værktøjsomkostninger til 
PUR er relativt lave. 

BESKYTTELSE AF 
PRODUKTER TIL FX 

HEALTHCARE-SEKTOREN
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EMNER TIL LOUIS 
POULSEN LAMPER

Louis Poulsen er en dansk belysningskoncern, som de fleste 
nok kender. Virksomheden er kendt som producent af kvali-
tetslamper og anerkendt som en af verdens førende leveran-
dører af totalløsninger inden for belysningsdesign. 

For Louis Poulsen støber Tinby topreflektor og yderskærm 
til ’LP Grand’ i massiv PUR. Emnet er et godt eksempel på, 
hvordan det også er muligt at støbe meget store dele i poly-
uretan - i de seriestørrelser, der passer kunden.



MÅLEKAMMER 
TIL HØREAPPARATER 

- KABINETBOKS I PUR TIL 
AUDIOLOGISK UDSTYR

Højteknologisk, audiologisk udstyr
Benoto ApS er en innovationsdrevet virksomhed, der be-
skæftiger sig med udvikling af højteknologisk, audiologisk 
udstyr - fra basale enheder til high-end-produkter. Kunderne 
findes over hele verden. Tinby har for Benoto produceret 
en række forskellige PUR-kabinetter, der bl.a. bruges som 
testmiljø for avanceret audiologisk udstyr.

Fintfølende elektronik
TBS10 er et sådant kabinet, en boks, der er designet til 
brug for test af høreapparater. Kabinettet er støbt i en stiv 
integralskum, der på én gang giver en let kerne og en hård, 
poretæt overflade. PUR har en stor bestandighed over for 
udefrakommende påvirkninger og afskærmer derved den 
fintfølende elektronik fra omgivende forstyrrelser.

Designmæssig frihed
TBS10 består af tre dele, der støbes i hvert sin special-
fremstillede aluminiumsform. Hver del har sine komplekse 
designmæssige detaljer, der gør samlingen af boksen enkel 
og giver testkammeret et unikt design samt en eksklusiv 
overfladefinish. Delene lakeres i forskellige farver, strukturer 
og glanstyper. Således fremstår kabinettet både æstetisk og 
funktionelt og matcher den moderne teknologi, det benyttes 
til. Emnerne støbes i mindre seriestørrelser, hvilket er muligt 
i polyuretan pga. de relativt lave omkostninger til produkti-
onsværktøjer.

Det siger kunden
“Et testkammer til høreapparatur er i princippet et højtaler-
kabinet. Et sådant bygges ofte i en MDF-plade som en firkan-
tet kasse. PUR har mange af de samme akustiske egenskaber 
som MDF, men det fleksible materiale giver en masse design-
friheder, herunder også muligheden for at indstøbe mange 
detaljer – noget, der er svært eller helt umuligt i MDF. Netop 
dette var en af årsagerne til, at vi ønskede at skabe testkam-
meret i PUR. Vi blev ikke skuffede, for resultatet blev flot, og 
Tinby løste opgaven i høj kvalitet.”

Stefan Bengtsson, direktør
Benoto ApS

www.benoto.dk

Fakta om polyuretanen i TBS10:

• 600 g/l stiv integralskum
• Stabil sandwich-konstruktion med lav rumvægt
• Slagstærkt og beskyttende
• Lakeres i forskellige farver, struktur og glans
• Lever op til REACH- og RoHS-forordningerne 

iht. 2002/95/EC og 2011/65/EU og afgiver ikke 
ftalater

INTERN LAKERING
Hos Tinby tilbyder vi hele paletten af ydelser i relation til 
produktion og efterbehandling af dit produkt, således også 
overfladebehandling af emner, herunder in-mould coating og 
lakering med polyuretanlakker. 

Idet lakeringen foregår inhouse, som en del af produktions-
processen, sikrer vi dels en nem og effektiv proces, dels at 
prisen kan holdes nede uden fordyrende led som fx trans-
port, ekstra håndtering og forsinkelser.

Spørg vores salgsafdeling til råds - der er masser af mulighe-
der for forskellige former for overfladebehandling.
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RUMMELIG CYKELKASSE 
TRIOBIKE BOXTER 

- I OPSKUMMET PUR

TrioBike designer sikre og brugervenlige ladcykler, der 
skræddersys til børnefamilier og gør det muligt at transpor-
tere alt sikkert og let gennem byen - lige fra op til fire børn og 
indkøbsvarer til juletræer og meget andet.

Små seriestørrelser til konkurrencedygtige priser
Tinby støber kassen til Boxter i opskummet polyuretan – i én 
støbning. Kassen har derfor ingen skarpe kanter eller sam-
linger. Emnet er et godt eksempel på, hvordan det også er 
muligt at støbe meget store dele i polyuretan, selv i mindre 
seriestørrelser og til konkurrencedygtige priser.

Meget stærkt materiale
Opskummet PUR er et meget stærkt materiale, der har en 
høj slagstyrke og er modstandsdygtigt over for stød og rid-
ser. PUR’en tåler høje temperaturudsving uden at miste sine 
brugsegenskaber, den virker varmeisolerende og egner sig 
godt til det danske vejrlig.

Det siger kunden
“Mit samarbejde med Tinby har været mangeårigt og posi-
tivt. Fra første færd har Tinby været totalrådgiver på alt - lige 
fra værktøjer og materialer til formgivning og slipmetoder. 
Vores krav til produktet var givet på forhånd, og ud fra disse 
har Tinby skræddersyet forløbet, således at slutproduktet 
rammer segmentet præcist. Blandt flere ønsker til PUR’en 
var muligheden for at kunne indstøbe bøsninger, bolte og 
møtrikker i materialet - en faktor, der resulterede i, at vi 
ramte præcis den konkurrencedygtige model, som TrioBike 
Boxter er i dag.”

Sammy Eisinger, direktør
TrioBike A/S

www.triobike.dk

Fakta om polyuretanen i Boxter-kassen:

• 500 g/l opskummet PUR
• Støbt i én støbning
• Ingen samlinger eller skarpe kanter
• Efterlakeret i flere farver
• Meget slagstærkt materiale
• Tåler store temperaturudsving
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Unibody Solvandvarmer sælges og markedsføres af Aguasol 
International ApS. Solvandvarmeren er et patenteret og 
varemærkebeskyttet produkt til brug for opvarmning af fx 
private hjem. Det er støbt i opskummet polyuretan hos Tinby 
og vandt Cleantech-prisen i 2009.

’Climate Cover Technology’
Tinby har i samarbejde med Aguasol udviklet den specielle 
PUR, der betegnes ’Climate Cover Technology’. Den er vel-
egnet i applikationer, hvor topisolering prioriteres højt - som 
fx i solvandvarmeren. Den specielle PUR har særdeles gode 
isolerende egenskaber og er velegnet til inddækning af vitale 
dele, bl.a. som beskyttelse mod frost og hårdt vejr.

Øget effekt og højere energibesparelse
På Unibody Solvandvarmeren er både vandtank, ’absorber’ 

og glasplade indstøbt i ét polyuretan-kabinet, hvorved effek-
ten af solvandvarmeanlægget øges væsentligt, og energita-
bet mindskes. Den hårde udvendige PUR-skal giver solvand-
varmeren en pæn overflade og et enkelt udtryk.

Erfaring med store geometrier
Som bl.a. denne solvandvarmer vidner om, har Tinby stor 
erfaring med komplicerede produkter i store geometrier - 
solvandvarmeren måler således ca. 1,5 m x 2,7 m og vejer 
27 kg. Derudover har Tinby erfaring med specialudvikling af 
råvarer, der både isolerer og giver en slidfast overflade. PUR 
er et af de isoleringsmaterialer på markedet, som har den hø-
jeste termiske virkningsgrad. Dermed er det muligt at opnå 
maksimal energieffektivitet - selv ved lille godstykkelse.

Det siger kunden
”Fra første kontakt og til færdigt resultat har Tinby været 
meget proaktiv og vedholdende i at løse de udfordringer, 
vi kom med. Vi valgte også Tinby som leverandør af vores 
forme, hvilket jeg varmt kan anbefale, idet Tinby virkelig 
tager ansvar for at levere den rigtige støbekvalitet. Deres 
knowhow og viden er unik på verdensplan; det er, hvad vi har 
oplevet og er blevet bekræftet i fra andre i branchen.”

Morten Fuur, direktør 
www.aguasol.dk

Fakta om PUR’en ’Climate Cover Technology’
• 170 g/l opskummet sort PUR
• Specialdesignet og højisolerende 
• Vejrbestandig
• Modstandsdygtig
• Pæn overfladefinish

STØBT I PUR: UNIBODY 
SOLVANDVARMER 

KetteGear er virksomheden bag produktet BasKette - en 
praktisk linekurv til brug ved hav- og fluefiskeri. Designeren 
ønskede at anvende PUR’ens unikke egenskaber i dette 
outdoorprodukt, og det er der kommet et praktisk, multi-
funktionelt design ud af. BasKette er støbt i opskummet PUR 
i en sandwichkonstruktion, der består af en let kerne med 
en hård, fast skal. Linekurven er støbt i ét stykke og har fine 
detaljer, fx indhak til stangholder, logo på sideflade, kegler i 
bunden - samt huller, så havvandet let drænes ud. BasKette 
flyder ubesværet på vandet, og det lette materiale gør kur-
ven nem at håndtere og transportere. Det samtidigt stærke 
materiale gør, at kurven kan anvendes som skammel. PUR’en, 
der er anvendt til BasKette, er vejrbestandig, robust, mod-
standsdygtig over for bl.a. saltvand, er slagbestandig og tåler 
derfor de stød, der kan ske ved håndtering i naturen.

LINEKURV I 
OPSKUMMET PUR
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Plast er en uundværlig råvare og findes overalt omkring os 
i hverdagens produkter. I livreddende værnemidler, i hospi-
talsudstyr, i sålerne på vores sko, i instrumentbrættet i vores 
biler, i stolene omkring spisebordet, i isoleringen i vores huse, 
i kabinetterne, der beskytter vores elektroniske gadgets, i 
legetøj og redskaberne på legepladsen, i vindmøllevingerne, 
der laver strøm til os. Og et hav af andre steder.

Som plastproducerende virksomhed er det vigtigt for os hos 
Tinby, at vi udviser ansvar for, hvordan den plast, vi fremstil-
ler emner af for vores kunder, anvendes og genanvendes, 
så vi belaster miljøet mindst muligt. Dette gør vi bl.a. ved 
at samarbejde med Teknologisk Institut og en række andre 
plastproducerende virksomheder om projektet RePURpose - 
og ved at bidrage til opfyldelsen af FN’s verdensmål nummer 
7, idet vi producerer et bredt udvalg af emner til vindmøl-
leindustrien. Med fokus på miljø, bæredygtighed og genan-
vendelse kan vi, når vi samarbejder med flere andre aktører 
i plast-/PUR-branchen, nå endnu længere i arbejdet med at 
udvikle nye metoder til at genanvende PUR-produkter. 

NYE TEKNOLOGIER 
TIL GENANVENDELSE

HVORFOR TINBY?
1. Som jeres danske partner hjælper vi jer trygt 

igennem alle faser af udvikling, opstart og pro-
duktion fra egne fabrikker i Danmark, Kina, USA, 
Letland og Polen

2. Vi har omfattende knowhow, erfaring og viden 
om polyuretan og udvikler konstant teknologien

3. Vi deltager aktivt i udviklingen af nye produkter 
sammen med vores kunder og tilbyder også pro-
jektledelse som en naturlig del af samarbejdet

4. Vi leverer pålidelig kvalitet til tiden
5. Vi opererer globalt
6. Vi arbejder fleksibelt og tilpasser os vores kun-

ders behov
7. Vi tilbyder tilpassede løsninger
8. Vi er et stærkt firma, støttet af en stærk koncern, 

SP Group A/S, der har en bred vifte af kompeten-
cer inden for plastfremstilling og efterbehandling

12 FORDELE VED 
FORSKELLIGE PUR-TYPER

Tinby har siden 1972 arbejdet med polyuretan (PUR), 
som kan anvendes i uendeligt mange produkter. Det er 
et plastmateriale, der - alt efter den kemiske proces - kan 
svinge i massefylde og stivhed. Det giver mulighed for et 
bredt anvendelsesområde, alene såvel som sammen med fx 
stål, glasfiber og andre plastmaterialer. PUR forekommer 
bl.a. i isoleringsmaterialer, kabinetter og møbeldele, og hos 
Tinby producerer vi emner i formstøbt PUR til en lang række 
brancher - fra vindmølle- og bygningsindustrien til møbel- og 
legetøjsproducenter samt fødevare- og sundhedssektoren. 
PUR har generelt bl.a. følgende fordele: 

1. Emner kan fremstilles med en vægt fra 50 g til 25 kg
2. Godstykkelser fra 5 til over 100 mm i samme støbning
3. Materialet kan produceres i hårdheder fra 20 Shore A til 

90 Shore D - i ét og samme produkt 
4. Bøsninger, armeringer, håndtag mv. kan indstøbes, så 

emnet kan samles med andre dele - og ofte gør det 
senere montagearbejde overflødigt

5. Mulighed for lakering i alle kvaliteter og med fx ledende 
lakker

6. Virker isolerende
7. Høj egenstabilitet og lav vægt; enestående mekaniske 

egenskaber
8. Robust materiale, der tåler hårdhændet daglig brug
9. Miljøvenligt materiale, der fx ikke afgiver ftalater
10. Tåler temperaturer fra -40 til +130º C
11. Farver kan inkorporeres i selve PUR’en, så produktet er 

gennemfarvet
12. Materialet er farvebestandigt, kemikalieresistent og 

vandafvisende - og tåler rengøring og desinfektion.
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HVEM ER TINBY?
Tinby A/S har siden 1972 leveret komplette polyuretan-
løsninger til kunder i hele verden. Med vores 250 medar-
bejdere i Danmark, USA, Kina, Letland, Sverige, Tyskland og 
Polen betjener vi primært fire segmenter: 1) Kabinetter, 2) 
flex, 3) cleantech og 4) design. 

Vi tilstræber at optimere og bibeholde langvarige samarbej-
der med vores kunder for at sikre højkvalitetsløsninger, der 
er tilpasset den enkelte kunde, og vi tager gerne ansvar for 
store dele af værdikæden - fra idé, konstruktion og udvikling 
til produktion, forædling og distribution. 

Tinby er lig med høj kvalitet og leveringssikkerhed til konkur-
rencedygtige priser - fra vores fabrikker i Danmark, Kina, 
USA, Letland og Polen. 

TINBY - EN DEL AF 
SP GROUP A/S
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LANDE PÅ 
3 KONTINENTER

PRODUKTION I

88
LANDE

SALG I 

SP GROUP HAR 
HOVEDSÆDE I DANMARK 

OG BLEV GRUNDLAGT I 1972

2.181
MEDARBEJDERE

ULTIMO 2019

DERFOR TINBY

”Vi lytter til vores kunder og finder løsninger 
sammen med jer i en åben dialog. Vi tilpasser vores 
processer og arbejdsmetoder til jeres behov og 
leverer kvalitet til tiden.”

Erik Kaag
Sales & Marketing Manager
Mobil +45 4233 0187
eka@tinby.dk
www.tinby.dk

SE FLERE SPÆNDENDE 

KUNDECASES PÅ

 tinby.dk/om-pur/cases


