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Plastprofiler för alla behov
ÅR 1999 STARTADE POLYBASE AB sin verksamhet, 
som totalleverantör av extrudering – strängsprutning 
– av profiler i diverse plastmaterial. Vi har även möjlig-
heter att leverera formsprutade produkter samt utföra 
efterbearbetning på en mängd olika sätt, vilket innebär 
att vi kan leverera specifikt kundanpassade totallös-
ningar som ger mervärden.

SAMMANTAGET HAR FÖRETAGSLEDNING och 
personal mycket lång branscherfarenhet och djupa 
kunskaper inom strängsprutning. Detta är och har varit 
avgörande för bolagets positiva utveckling.

SEDAN VI ETABLERADE OSS har omsättningen ökat 
från cirka 5,5 miljoner kronor år 2000 till närmare 30 
miljoner 2015. Den starka utvecklingen fortsätter. Allt 
fler kunder i industrin och byggmaterialbranschen inser 
plastmaterialens fördelar för skiftande applikationer och 
utvecklar tillsammans med oss innovativa produkter för 
framtiden.

VI HAR DE RESURSER och kunskaper som behövs för 
att tillverka både profilverktyg och övriga produktions-
verktyg efter i stort sett varje tänkbart behov. Kontakta 
oss för att diskutera just era profilbehov så skapar vi en 
lösning tillsammans.
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Plastic profiles for every 
conceivable requirement
POLYBASE AB WAS FOUNDED IN 1999 and it con-
centrated on extrusion of profiles in various plastic ma-
terials. We can also supply injection moulded products 
and do various kinds of supplementary processing, 
which means that we can supply individually custom-
ised one-stop productions that offer added value.

THE COMPANY MANAGEMENT and personnel have 
long combined experience of the industry and deep 
knowledge of the field of extrusion. This is, and has 
been decisive for the positive growth of the company.

POLYBASE HAS GROWN every year since it was 
founded in 2000. This strong growth continues.  
Increasing numbers of customers in engineering and 
the building material industries have become aware  
of the advantages of plastic materials for various  
applications and are developing innovative products  
in collaboration with us, for future use.

WE HAVE THE RESOURCES and knowledge needed 
to make both profile tools and other production tooling 
to meet almost every conceivable requirement. Please 
contact us to discuss your particular profile require-
ments, so we can develop a solution together.

Mikael Anderlund, 
Teknologie doktor 

Torbjörn Nilsson, 
Produktion

Jan-Erik Etverk, 
Inköp och Teknik

Knut Anderlund, 
VD

Carina Seahorse, 
Logistik och ekonomi

Roger Seahorse, 
Försäljning



Extruderad plast ger mer
EXTRUDERING, ELLER STRÄNGSPRUTNING, av 
plastmaterial är en framtidsinriktad teknik med fokus 
på ändlösa produkter som kapas i önskade längder.

INOM POLYBASE AB har vi stora materialkunskaper 
och gedigen erfarenhet av verktygstillverkning för 
denna speciella typ av produktion. Tillverkningsproces-
serna är fullt automatiserade och kostnadseffektiva, 
men kräver hantverkskunnande på hög nivå vid verk-
tygskonstruktion och i produktion för att uppnå en hög 
och jämn kvalitet på slutprodukten.

PLASTENS FÖRDELAR är uppenbara, inte minst när 
det gäller miljömässiga aspekter:

• Energibesparingar – kännetecknas såväl av snabb 
och effektiv tillverkning som av transporter av de 
färdiga plastprodukterna.

• Låg vikt är ofta en miljömässig och ekonomisk vinst 
i en mängd tillämpningar, exempelvis i fordon av 
olika slag.

• Ett underhållsfritt, beständigt material som inte ut-
sätts för korrosion eller försvagas på andra sätt ger 
optimal livslängd.

• Vid en livscykelanalys blir plasten ofta miljövinnare 
jämfört med andra material.

Extruded plastic offer more
EXTRUSION OF PLASTIC MATERIALS is a future  
oriented technology focusing on endless products 
which are cut to specific lengths.

AT POLYBASE AB, we have considerable knowledge 
of materials and solid experience of making tools 
this specific type of production. The manufacturing 
processes are fully automated and cost-effective, but 
require correct handling and considerable skill in tool 
design and production, in order to achieve high and 
consistent quality in the final product.

THE ADVANTAGES OF PLASTICS are obvious, not 
least as regards the environment.

• Energy-saving – characterised by both quick and 
efficient production and transport of the finished 
plastic products.

• Low weight often confers environmental and  
economic benefits in many applications, especially 
in various kinds of vehicles

• A maintenance free, permanent material which is 
not subject to corrosion or degraded in other ways, 
gives optimised service life and thus further  
environmental benefits.

• In a life cycle analysis, plastic are often the eventual 
winners when their environmental impact is compa-
red with other materials.
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Optimala tillverkningsmetoder ger rätt kvalitet
VÅR PRODUKTION kan delas in i fyra skilda, men ändå 
nära förbundna, verksamhetsområden:

• Extrudering – en kontinuerlig process där plasten 
smälts i en extruder för att sedan pressas genom ett 
verktyg med profilens form (dysa) och därefter kylas 
(kalibreras) till sin slutgiltiga form. Med hjälp av coex-
trudering kan exempelvis en styv fönsterlist förses 
med mjuka tätningsläppar och bilda en homogen 
enhet i samma kostnadseffektiva process.  

• Konstruktion och tillverkning av verktyg – kärnan i vår 
verksamhet som avgör slutproduktens kostnad och 
kvalitet. Vi tar fram verktyg för i stort sett alla slags 
profiler, från de minsta upp till bredder på 500 mm. I 
konstruktionsarbetet används Inventor och AutoCad, 
vilket underlättar kundsamarbetet, och verkstaden 
har all modern utrustning för verktygstillverkning.

• Efterbearbetning – i eller efter produktionslinjen kan 
vi utföra en uppsjö av olika bearbetningar som ger 
produkten mervärden. Det kan gälla borrning, fräsning, 
böjning, stansning, märkning etc.

• Formsprutning – en tillverkningsmetod för styckvisa 
produkter, i motsats till extruderingens ändlösa pro-
cess där bitarna kapas i önskade längder. Vi samar-
betar med Kanor Plast AB i denna del av verksamhe-
ten. Produktexempel är gavlar, lock, hörnprofiler och 
ändstycken. 

VÅRA OLIKA VERKSAMHETSOMRÅDEN gör oss till 
en samarbetspartner som kan leverera allt från enkla 
standardlister till specialkonstruerade komplexa produkt-
system, hela lösningar som består av ett flertal efterbe-
arbetade och sammansatta komponenter. Utveckling, 
konstruktion och tillverkning sker då alltid i nära samar-
bete med respektive kund.

Revisorer med bred kompetens.
Konsulter för snabba insatser.

Tönnerviks Horwath AB
Drottninggatan 1D
212 11 Malmö
Tel: +46 40 39 38 30
e-post: malmo@crowehorwath.se Redovisning | Skatt | Revision | Rådgivning
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Optimised manufacturing methods produce the correct quality
OUR PRODUCTION can be subdivided into four  
different, but still closely related areas of activity.

• Extrusion – a continual process where plastic ma-
terials are melted in an extruder and then forced 
through a tool (nozzle) with the same shape as the 
profile and then cooled (calibrated) to its final form. 
Co-extrusion can be used for products such as a stiff 
window moulding with soft sealing edges, forming a 
homogeneous unit in one and the same cost-effecti-
ve process. 

• Tool design and manufacture – the core of our 
business, which determines the cost and quality of 
the final product. We develop tools for just about 
all kinds of profiles, from the smallest ones up to 
widths of 500 mm. Inventor and AutoCAD are used 
in design work, which facilitates collaboration with 
customers. The workshop has all the modern equip-
ment needed for tool manufacture.

• Finishing – on or after the production line. We can 
apply numerous different kinds of finishing opera-
tions which give the product added value. This can 
be drilling, milling, bending, punching, marking etc.

• Injection moulding, this is a manufacturing method 
for individual products, as compared with the endless 
process of extrusion where pieces are cut off to the 
desired length. We collaborate with Kanor Plast AB for 
this part of our business. Examples of products are 
end covers, lids, corner profiles and end pieces.

EACH OF OUR ACTIVITIES makes us a collaboration 
partner who can deliver everything from simple stand-
ard profiles to specially designed complex product 
systems, complete designs which consist of a number 
of finished and assembled components. Development, 
design and manufacturing always take place in close 
collaboration with each customer.

5



Materialguide
Materialdata som anges i tabellen nedan ska 

ses som vägledande och inte som absoluta. 6
Material Densitet E-Modul Brottöjning Draghållfasthet Slagseghet Max anv. temp Förspröd. temp

g/cm3 MPa % MPa KJ/m2 ºC ºC

PS, (Polystyren) 1,05 3300 3 50 2 55-85 -40

Fördelar Nackdelar

SB/HIPS, (Slagseg Polystyren) 1,05 2200 25 30 12 60 ---

Fördelar Nackdelar

ABS, (Akrylnitrilbutadienstyren) 1,05 2100 25 45 15 60-90 -32

Nackdelar

2400 18 48 18 70 -40

Nackdelar

SAN, (Styrenakrylnitril) 1,08 3600 5 75 2,5 65-90 -20

Fördelar Nackdelar

LDPE, (Low density Polyeten) 0,92 200-500 50-500 10 Mycket hög 50-80 -60

Fördelar Nackdelar

HDPE, (High density Polyeten) 0,95 500-1500 50-100 30 Mycket hög 80-100 -75

Fördelar Nackdelar

PP, (Polypropen) 0,9 1300 1000 30 25 90-120 -40

Fördelar Nackdelar

PP+20% Talk 1,04 2500 7 32 5 90-120 ---

Fördelar Nackdelar

PP+40% Talk 1,21 3400 4 31 4 90-120 ---

Fördelar Nackdelar

Slagsegare än PS

God dimensioneringsstabilitet

Relativt lågt pris

Styvt material

Bättre termiskt, kemiskt och utomhusbest. än PS

God transparens

Formstabilare vid extrudering än ofylld PP

Sprödare än ofylld PPHögre styvhet än ofylld PP

Formstabilare vid extrudering än ofylld PP

Sprödare än ofylld PPHögre styvhet än ofylld PP

Tål ej oxiderande syror

Svår att limma (speciellt med sig själv)

Hög utmattningshållfasthet

Bättre mek. egenskaper än HDPE vid höga temperaturer

Bra kemikalieresistens

Kan fyllas med t.ex. talk eller krita för ökad styvhet

Bra elektriska egenskaper

Bra glidegenskaper

Lågt pris

Blir spröd vid kyla  (-20°C)

Dålig UV-beständighet (om ej stabiliserad)

Kallkryper

Hög längdutvidgningskoefficient

Lättantändligt och brinner häftigt

Behöver stabiliseras för att vara väderbeständig

Fet yta (svår att limma, måla)

Repkänslig

Mekaniska egenskaper ändrar sig mycket med temperaturen

Hög slagseghet

Kan användas i kontakt med livsmedel

Bra kemikalieresistens

Styvare än LDPE

Bra elektriska egenskaper

Fördelar

Slagsegt

Goda lågtemp.egenskaper

Låg formkrypning

Relativt lågt pris

Armering med glasfiber kan öka styvheten ca 2-3 ggr 

Kan UV-stabiliseras med t.ex. kimrök

ASA, (Akrylnitril-styren-akrylesterelastomer) 1,07 

Fördelar

Bra UV-beständighet

Hög slagseghet,ythårdhet och ytfinish

Bra färgbeständighet

Dålig UV-beständighet (ostabiliserad)

Låg resistens mot vissa lösningsmedel

Lägre slagseghet i kyla än ABS

Låg resistens mot lösningsmedel

Repkänslig

Mekaniska egenskaper ändrar sig mycket med temperaturen

Hög slagseghet

Kan användas i kontakt med livsmedel

Bra kemikalieresistens

Mjukare än HDPE

Bra elektriska egenskaper

Bra glidegenskaper

Lågt pris

Kallkryper

Hög längdutvidgningskoefficient

Lättantändligt och brinner häftigt

Behöver stabiliseras för att vara väderbeständig

Fet yta (svår att limma,måla)

Sprött

Ganska dålig UV-resistens (gulnar)

Låg resistens mot en del lösningsmedel

Styvt material

Goda elektriska isolationsegenskaper

Låg formkrypning

Lågt pris

Dålig UV-resistens (blir sprött)

Låg resistens mot lösningsmedel

Sprött

Bildar lätt mikrosprickor

Dålig UV-resistens (gulnar och blir sprött)

Låg resistens mot oljor och lösningsmedel

Materialguide
Materialdata som anges i tabellen nedan ska
ses som vägledande och inte som absoluta.
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Material Densitet E-Modul Brottöjning Draghållfasthet Slagseghet Max anv. temp Förspröd. temp

g/cm3 MPa % MPa KJ/m2 ºC ºC

PC, (Polykarbonat) 1,2 2300 100 70 25 120-140 -100

Fördelar Nackdelar

PBT, (Poltbutylentereftalat) 1,31 2300 200 55 3,5 110-160 -40

PET,  (Polyetylentereftalat) 1,37 3000 200 50 4 80-150 -70

Fördelar Nackdelar

PA (6.6) (Polyamid) 1,14 2000 200 80 Mycket hög 80-150 -50

Fördelar Nackdelar

PMMA (Polymetylmetakrylat) 1,18 3000 3 65 2 65-100 -50

Fördelar Nackdelar

PRO/SB eller NORYL (Modifierad fenylenoxidp1,06 2500 50 55 >15 90-105 -30

Fördelar Nackdelar

PVC, styv, (Polyvinylklorid) 1,45 2500 10-50 50-75 15 55-80 -20

Fördelar Nackdelar

PVC, Skummad, (Polyvinylklorid) 0,6-0,7 1000-1500 30 15 2 70 -10

Fördelar Nackdelar

PVDF 1,76 800 25-500 40 --- 105-150 ---

Fördelar Nackdelar

Blir spröd av UV-strålning

Tål höga temperaturer Angrips av starka mineralsyror och ättiksyra, upplöses av fenoler

Bra generell kemikalieresistens

Kan förstärkas med till exempel glasfiber

Låg vikt

Trälika bearbetningsegenskaper

Utmärkt transparens och optiska egenskaper

Hög ytfinish

Mycket bra utomhusegenskaper

Resistent mot alkaliska lösningar, oljor och utspädda

Mycket hög nötningsresistens

Hög kemikalieresistens

Bra UV-resistens

Lågt pris

Sprött

Bra mekaniska egenskaper

Hög kemikalieresistens

Utmärkt formstabilitet

Bra UV-resistens

Har relativt låg mjukningstemperatur

Angrips av ketoner

Tål mikrobiologiska angrepp

Goda elektriska egenskaper

Högt pris

Kallkryper

Hög densitet

Temperaturtåligt

Kemikalieresistent

Slagsegt vid låga temperaturer

Bra glidegenskaper

UV-resistent

Bli spröd vid låga temperaturer

Har relativt låg mjukningstemperatur

Hög densitet

Angrips av ketoner

UV-resistent

Bra glidegenskaper

Bra egenskaper vid höga temperaturer

Kan glasfiberfyllas för ökad styvhet och formstabilitet

syror

Sprött

Ej resistent mot alkoholer, starka syror, klorväten och aceton

Lågt pris

Mycket bra dimensionsstabilitet vid belastning & hög temperatur

Resistent mot starka syror, hydrolys

Nötningsbeständig

Angrips av lösningsmedel

Bildar spänningssprickor vid överbelastning

Bra kombination kemiska/mekaniska egenskaper Tar upp eller avger fukt, vilket ändrar egenskaperna, till exempel längdutvidgning

Alstrar statisk elektricitet

Slagsegheten sjunker vid låga temperaturer

Hydrolyskänsligt

Låg resistens mot oljor och lösningsmedel

Dålig formstabilitet

Styvt material

Bra nötningsegenskaper

Bra kemikalieresistens

Goda elektriska egenskaper även vid höga temperaturer

och hög fukthalt

Mycket hög slagseghet, även vid låga temperaturer

Goda elektriska egenskaper

Dimensionsstabilt

Bra utomhusbeständighet

God kemikalieresistens, men angrips av baser, oxiderande

syror, metanol, aromatiska och klorerade kolväten

Kan armeras med t.ex. glasfiber för ökad styvhet

Ej reptåligt

Mekaniska egenskaperna försämras i varmt vatten (över 60°C)

Är känslig för mikrosprickbildningar och brottanvisningar



Användning
Byggnation 
• Badrum  
• Belysning   
• Byggmoduler
• Dörrar/portar
• El
• Fönster
• Golv
• Hus väggar/grund
• Interiör
• Kök
• Ventilation

Övrig industri
• Beklädnad
• Båt/marin
• Elektronik
• Emballage
• Husvagnar/bilar
• Lantbruk
• Markiser/Persienner
• Maskiner
• Möbler
• Person/lastbilar
• Rehab
• Reklam
• Sport/fritid
• Vitvaror

Applications
Construction
• Bathrooms
• Lighting
• Modular buildings
• Doors/gates
• Electrical installations
• Windows
• Floors
• Building walls/foundation
• Interiors
• Kitchens
• Ventilation

Other industry
• Clothing
• Boats/marine
• Electronics
• Packaging
• Caravans/vehicles
• Agriculture
• Sun blinds/ Venetian blinds
• Machinery
• Furniture
• Cars/trucks
• Rehabilitation
• Advertising
• Sports/leisure
• White goods

Prismaflex

Leverantör av extrusionslinjer för profiler i termoplaster,
från Istanbul/Turkiet. Teknik och kunskap i världsklass.

Enkel- och dubbelskruvar för kapaciteter från 2 till 1500 kg/tim.
Kompletta hela “turn-key”-produktioner.

SE-139 40 VÄRMDÖ, Sweden • +46 8 747 21 70
www.extrutec.com • info@extrutec.com
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Ballingslöv

Myresjöhus

Elfa

Kabe

AFtec AB
EL OCH AUTOMATION

Konstruktion, tillverkning och 
installation av automationutrustning

 

www.aftec.se
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Standardprofiler
Polybase har även ett brett eget sortiment av  

standardprofiler. Dessa säljer vi till alla företag. 10

1003 1004 1015

1041

1021

1063 1147

1148

1001 1008 1011 1014

1028 1029 10301031

1032 11011065
Glaslist för 6mm
glas i Al-bågeGlaslist för 4mm

glas i Al-båge

1098

1105 1134

5002

Vitrinskåpsglaslist
5,6x5,6mm

5011

Vitrinskåpsglaslist
7x7mm

Glaslister - Glazingbeads

1162 1190

Glaslist för 4mm
glas i Al-båge

1228

Glaslist för 6mm
glas i Al-båge

1230 1243 1250

1251

Spröjsar - Windowbars

12001197

1231

1232 1233 1234

1235

Foder - Lining

1191

1262

1269

Polybases standard profiler
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1020 1084 1097

5003 5004 5005 5006 5007 5008

5012

5016

5019

5020 5039 5041

5046 5047 5053

5009 5010 5018

5032 5033

5034

50265025502450145001

1051

Sockelprofiler

H/Skarv-profiler

U-Profiler

Övriga Profiler
1196

1198 1226

Täcklist

Täcklist

Smyglist

Dekorlist
Anslagslist

Ramlist

1281

Sockel

1264

Täcklist

Polybases standard profiler

5013
5050

5029
Vinkelprofil VinkelprofilClips

Clips till ramlist

Glasband TPE

4001 4003



Västanvägen, Kronoslätt företagspark
245 42 Staffanstorp
Tel: +46 (0)40-21 32 00
Fax: +46 (0)40-21 81 25
info@polybase.se

www.polybase.se
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