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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. 



- randskum til byggemarkeder, 
byggefirmaer, trælasthandler, 
entreprenører, m.m.

HVAD ER RANDSKUM 
- OG HVORFOR ER DET SMART?

Randskum er hverdagsbetegnelsen for et stykke isolerings-
skum, der som udgangspunkt måler 40 x 120 x 1200 mm, og 
som i pladeform anvendes som isolator omkring vinduer og 
døre i stedet for mineraluld.

PIR-skummet, som er materialets tekniske betegnelse, isole-
rer 35% bedre end mineraluld og anvendes derfor i højere og 
højere grad inden for byggeriet. 

Byggefirmaer, entreprenører og tømrere kan ved at anvende 
dette materiale bedre leve op til 2020-energikravene, der er 
til nye huse, idet randskummet isolerer væsentligt bedre end 
mere traditionelle isoleringsmaterialer - og tilmed på mindre 
plads. 

Samtidig er materialet nemt at arbejde med, eftersom det:

• let kan skæres til og ikke smuldrer eller knækker
• ikke klør på kroppen eller giver svie i øjnene
• har god modstandsevne over for høje temperaturer (og 

dermed lav brændbarhed) 

EFFEKTIV ISOLERING OMKRING VINDUER OG DØRE

KONTAKT OS - så får vi en snak om, 
hvor, hvornår og hvordan vi nemmest 
leverer randskum til jeres virksomhed.

Vi glæder os til at høre fra jer!
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DET SIGER KUNDEN
”PIR fra Tinby Skumplast isolerer langt bedre end de 
materialer, vi brugte tidligere - og så kommer det i smalle 
dimensioner. Dét gør produktet optimalt at anvende på 
steder i byggeriet, hvor isoleringskravet er højt og pladsen 
trang, og vi bruger således PIR i byggeriet af vores huse, 
primært omkring vinduer og døre. Vores montører er rigtig 
tilfredse med at arbejde med materialet - og det glæder 
os at have fundet et materiale, der samtidig er miljørigtigt, 
og som lever op til 2020-energikravene til nybyggede 
huse. Tinby Skumplast er en fleksibel samarbejdspartner, 
hvor vi altid nemt kan tilpasse ordrer og for eksempel få 
produkter leveret i andre størrelser og kasseformater, 
hvis vi ønsker det. De lytter til vores behov, og det gør 
samarbejdet nemt og effektivt.”

Søren Nicholaisen
Indkøbschef, HYBEL

www.hybelhuse.dk


