Presentation Industrigummiartiklar
Som representant för gummitillverkaren Jafferjee Brothers Exports (PVT) LTD.
Erbjuder vi kundspecifika gummiartiklar som möter kraven på kvalitet och
funktion som specificeras av kunden.
Vi tillverkar artiklar i flera olika material som Naturgummi (NR),
Etenpropengummi (EPDM). Nitril (NBR), Styrengummi (SBR), Chloroprene och
vi kan sammanfoga gummi med andra material, plaster PP, Nylon, ABS. Samt
Vestamid / Nylon för sammanfogning mot EPDM.
Vi tillverkar artiklar i både formverktyg samt extruderade.
Typiska exempel på artiklar som tillverkas i dag kan vara slangar, bälgslangar,
dämpare, tätningar, packningar, lister, genomförningar mm.
Några exempel på detaljer som tillverkas i dag.

Vi erbjuder provverktygstillverkning till mycket förmånliga priser.
Vi erbjuder produktionsverktyg och artiklar till mycket konkurrenskraftiga
priser
Bakgrund
Tillverkaren Jafferjee Brothers Exports (PTV) LTD. Har en lång erfarenhet av
industriell gummitillverkning. Fabriken ligger i utkant av Colombo i Sri Lanka,
där gummiproduktion är en av landets basnäringar. Jag har själv lång
erfarenhet av gummiproduktion i Sri Lanka där jag som inköp och logistik
ansvarig på Asko Appliances AB sourcade leverantörer för 16 år sedan. Asko
har haft Jafferjee Brothers som leverantör av gummiartiklar i 15 år, därmed har
jag lång erfarenhet av både kvalitets- och leverans- säkring av dem som
leverantör.
Asko har nu ny ägare som flyttar hela produktionen av vitvaror till Slovenien,
därav följer att jag har startat upp import och försäljning av gummiartiklar från
Asko leverantören Jafferjee Brothers. Steg ett var att starta försäljning av
gummispännare för kapell och liknade. Steg två är att sälja Pallband vilket vi
introducera på marknaden för några år sedan.
Industrigummiartiklar är tredje steget i denna utveckling av min
affärsverksamhet där jag som representant i Sverige för Jafferjee Brothers
avser att introducera dem som leverantör av formgjort och extruderade
gummiartiklar till Svensk industri.
Det planerade upplägget är att jag hjälper till att driva fram artiklarna till start
av serieproduktion sedan går order till leverans flödet direkt mellan kund och
leverantören. Jag kan sedan stötta med transporter och vid övriga frågor, samt
nya artiklar eller andra behov.
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