Innovativ leverandør til Dansk industri.
Hos Præstmark A/S har vi over 60 års erfaring i produktudvikling og innovation. Det gør, at vi kan
sparre med kunden allerede i idéfasen, ved nyudvikling eller ved rationaliseringsprojekter.
Her kan vi bidrage med vores viden indenfor stål- og/eller plastdesign.
I samarbejde med kunden, kommer vi frem til den optimale løsning. Flere af vores kunder har
endda outsourcet deres produktudvikling til Præstmark.
Case
Vores kundes standard produkt skulle sikres mod indbrud. Produktet var produceret i kunststof,
låget var monteret med udvendige integrerede hængsler.
Kravet var, at en uautoriseret åbning af låget skulle besværliggøres, samtidig skulle eventuelle
forsøg på dette tydeligt kunne ses.
Udviklingen foregik med ping pong mellem kunden og vores konsulent, hvorunder
problemstillingen blev klarlagt. Efter fælles brainstorm kom, vi frem til adskillige løsningsmodeller,
der blev visualiseret gennem Præstmark’s Creo 3D CAD-system.
Resultatet blev, at svejse i kunststofhængslet for at skjule dornen. En løsning, der gør det svært at
bryde hængslet op. Efterfølgende udviklede vi et indvendigt placeret rustfrit stålbeslag, der holdt
på låget, hvis det blev brudt op med magt. Stålbeslaget åbner og folder med låget ved almindligt
brug.
Efter at have gennemgået de forskellige løsningsforslag med kunden, igangsatte Præstmark
produktion af en prototype. Vi kunne efter få uger, aflevere det færdige produkt til kunden,
sammen med en gennemgang af de tilpassede features.
Ovenstående er et eksempel på, hvordan vi med sparring og innovativ tankegang, finder frem til
en i dette tilfælde, løsning med plast svejsning og et modificeret rustfrit stålbeslag.
Det nye design, og nytænkning i forhold til svejsning, har også givet nye muligheder for vores
kunde og deres produktion.
For Præstmark A/S handler det om at lytte til vores kunders udfordringer og ønsker, for derefter at
få optimeret produkterne, så det bliver den rigtige løsning til den rette applikation og selvfølgelig til
den rigtige pris.
Hvad kan vi gøre for Jeres virksomhed?
Vores dynamiske team, af dygtige og kompetente medarbejdere sidder klar. Så kontakt os gerne
på 38 88 44 00 eller mail.
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