
		 																																																																										 	

Skriv ut ditt kostnadsfria entrékort här >> 
https://registration.n200.com/survey/0dr8xf2i6h34p?actioncode=NTWO000101JBE	

 
 
Inbjudan till Plastteknik Nordic 2016 i Malmö  
(13-14 april) monter C:19 
 
 
Snart kommer den populära Plastteknik Nordic 2016 mässan med tema polymera material och 
industridesign att börja i Malmö/Sverige.  Nedräkningen har börjat …. 
 
Vi kommer naturligtvis att vara där igen och det är ett stort nöje för oss att välkomna er till vår 
monter C:19.  
 
För att ha tillräckligt med tid för ett personligt möte ber vi er att informera oss om datum för ert 
besök och vilka ni vill besöka.  
 
Fyll i uppgifterna på sista sidan och skicka tillbaka till oss via e-mail.  
 
Vårt utställningsteam ser fram emot att träffa er. 
 
 
 
Tebjudning den 13-14 april 
 
Tehuset Shiva är på plats i montern 13-14 april. Tillsammans förbereder ni en kopp härligt te innan 
vi diskuterar med leverantörerna i montern. 
 

	 	  
 
 
Välkommen till Malmö. 
 
Ulf Perell 

PUCONSULTING AB    
+46 (0) 722 344 202  
ulf.perell@puconsulting.se 
www.puconsulting.se 
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Leverantörer och medutställare med personal i montern  
(klicka på länken för mer information)  
 

 ARGUS - Masterbatches - http://eepurl.com/bSKBSP 

 CROMOGENIA UNITS -  Specialties - http://eepurl.com/bSKbKL 

 HUNTSMAN TECNOELASTOMERI – HTE -  http://eepurl.com/bSIDbD 

  IRAC Tech - Recyclers & Cleaning solutions - http://eepurl.com/bSKeXD 

  OMS Group - Polyurethane Evolution - http://eepurl.com/bQmDdj 

 TaborGlit - glitter - http://eepurl.com/bQj7dr 

 
 
 
 
Övriga PU Consulting leverantörer, se www.puconsulting.se 

• Bright Materials S.r.l – Photoluminescent Products 
• Bio8 Ltd – Environmentally friendly PU Cleaner  
• Ceplast S.r.l. – Biobag (Compostable shoppers, bags and films) 
• Grinp S.r.l. – lights your plasma 
• McLube - Mould Releasae Agents & Dry lubricants  
• SERMAC S.r.l. – High technology industrial electric ovens  
• Union Derivan S.A. (UNDESA) – oleo-chemical products  
• Wei Li Plastic Machinery - Blow Molding Machinery & Pulverizing System  
• WSL - Color pigment, pastes and dispersion, Additives and Foaming Agents  
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Intresseanmälan               (anmälan sänds till info@puconsulting.se)  
 
Namn:  
 
Företag: 
 	
Adress: 	
	
E-post:  
 
Telefon: 
 
Besöker mässan  
	

o Ons 13 april. Önskar boka möte kl: 
 

o Tors 14 april. Önskar boka möte kl:  
 

o Besöker inte mässan och önskar bli kontaktad  
 

Möte/kontakt angående: 
 
o Argus – Masterbatches 

 
o Cromogenia Units – Your Specialist for Specialities 

 
o Huntsman Tecnoelastomeri – High Tecnology Elastomers 

 
o Irac – Recyclers & Cleaning Solutions 

 
o OMS Group – Polyurethane Evolution 

 
o TaborGlit – Glitter 

 
o PU Consulting – konsultation 

 
o Övriga leverantörer / övrigt (anteckna gärna):  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 


