Resinit är en kvalificerad leverantör av maskinbearbetade plast- och laminatkomponenter samt
vidareförädling genom montage. Vår specialitet
är svårbearbetade plastmaterial med höga krav.
Verksamheten är inriktad mot teknikföretag med
krav på hög servicenivå och leveranssäkerhet.
Resinits mål är ett långsiktigt och utvecklande
samarbete tillsammans med kund. Det kräver
kontinuerliga investeringar i teknisk utveckling
och i personalens kompetens.
Resinit är certifierat enligt standarden ISO
9001:2000 och ISO 14001:2004, vilka leder
företagets arbete mot ständiga förbättringar
inom kvalitet och miljö.

Resinit ingår i den börsnoterande koncernen
XANO Industri som består av tillverkande
teknikföretag i Sverige, Norge, Finland, Estland
och Kina. XANO-företagens tjänster består av
produktion och montering av komponenter
och system samt utveckling, tillverkning och
marknadsföring av egna produkter. Företagen
har tillsammans en bred kompetens som gör det
möjligt att skapa mervärde för kunden.

Kontaktpersoner på Resinit
Ingvar Norén
VD
Telefon: 0490-823 23
Mobil: 070-320 02 55
E-post: ingvar.noren@resinit.se
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Your partner within plastic machining

Vår historia en berättelse om idéer,
människor och framtid.

Historien börjar 1936
Västervik är en gammal industri- och handelsstad
sedan flera hundra år tillbaka. 1933 var det dags att
fira stadens 500-års jubileum och ett viktigt inslag i
firandet var en utställning uppförd intill det gamla
skeppsvarvet. Mässpaviljongen stod efter firandet
tom och utan verksamhet fram till 1936 då två bankdirektörer, Viktorin och Berglund, bildade ett nytt
företag som flyttade in i utställningspaviljongen.
Företaget skulle tillverka fenolhartsskivor och döptes
till Resinit AB. Det är samma företag som idag, 75
år senare, precisionsbearbetar plast med hjälp av
den senaste tekniken inom svarvning och fräsning.
Företaget Resinit AB har under den tiden hunnit växa
sig ur sina lokaler flera gånger och är idag ledande
inom komplexa och exakta bearbetningsprocesser i
plastindustrin. Välkommen till vår historia...

Broschyr från 1950-talet

2

1936

1937

1936 var det året som verksamheten startade. Tillverkningen var till en början enbart fokuserad på att
tillverka fenolhartsskivor. I Sverige fanns det under
den här tiden bara två tillverkare av fenolhartsskivor,
Resinit AB och Perstorp AB. Fenolhartsskivor görs
genom att pressa en hartsimpregnerad duk av bomull
eller papper under hårt tryck. Ett mer välbekant namn
på fenolhartsskivor är bakelit. Resinit tillverkade
även egen harts till sin produktion vid den här tiden.
Äldre Västerviksbor minns mycket väl den speciella
lukten som produktionen av harts genererade. Att man
jobbade på Resinit var svårt att dölja. Det kändes på
lukten brukade man säga. Arbetet i produktion var
hårt och slitsamt och liknar inte på något sätt dagens
moderna processer för plasttillverkning. Resinits
fenolhartsskivor var mycket efterfrågade på marknaden och produktionsvolymen ökade stadigt. Mycket
tack vare den höga kvalitet som Resinits bakelit erbjöd.

Nu börjar kunderna efterfråga fenolhartsskivor som
är kapade i specifika mått. En bearbetningsavdelning med bland annat sågning börjar byggas upp för
att möta kundernas behov. I framtiden kommer just
bearbetning vara den viktigaste verksamheten för
Resinit. Samma år får Dupont världspatent på materialet nylon, Golden Gate bron i San Francisco invigs
och Jussi Björling gör succé i Carnegie Hall.

Reklamfolder från 1950-talet
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1949
Kundernas behov ökar och Resinit ser möjligheterna i att
erbjuda fler alternativ till bearbetning. Därför investerar
Resinit i sin första svarv för plastbearbetning detta år.
Företaget är nu ett steg närmare en komplett bearbetningsavdelning jämte sin ordinarie fenolhartsproduktion. Europarådet bildas detta år med Sverige som en av
medlemmarna, Wienerbröd tillåts att återigen få säljas
i Sverige efter krisåren och den första Åsa-Nisse-filmen
har premiär.
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1956
Entreprenören Bo Andrén uppmärksammar Resinit
och ser potentialen i deras tillverkning och bearbetning. Samma år köper Bo Andrén företaget Resinit
AB. Bo Andrén skapar genom åren en plastkoncern
där bland andra företag som Andrén & Söner, Korroterm, Formplast och Resinit ingick. Senare delades
koncernen och företagen upp mellan Bo Andréns
söner då de fick 50% var av företaget Resinit. Urho
Kekkonen blir Finlands president, Ria Wägner startar tv-programmet Hemma och Volvo Amazon premiärvisas.

Reklambroschyr från 1960-talet

Varuprovspärm från 1940-talet
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1981
Företaget investerar i sin första NC-maskin som
installeras samma år. Rymdfärjan Columbia skjuts
upp, IBM lanserar sin första PC och U-137 går på
grund utanför Karlskrona.

1973

1984

Nu har det gått 37 år sedan starten och Resinit väljer
en ny huvudinriktning för sin verksamhet - att bearbeta olika plastmaterial. Den egna tillverkningen av
laminatskivor avvecklas och Resinit väljer att köpa
in färdigt material från andra tillverkare. Efterfrågan
av plastbearbetning ökar konstant. World Trade Center
invigs, Storbritannien övergår till metersystemet
och Carl XVI Gustaf av Sverige avger sin kungaförsäkran detta år.

Företaget väljer att sluta med all pressning av
härdplaster och ytterligare fokusera på plastbearbetning. Att erbjuda fler olika typer av bearbetningsmöjligheter har visat sig vara ett lyckosamt
val. Allt fler väljer att anlita Resinit som leverantör
av bearbetade plastdetaljer. Fler nyheter under 1984
var introduktionen av Apples Mcintosh-datorer,
Gunde Svan och Tomas Wassberg tar var sitt guld i
OS i Sarajevo, och Bergmans film Fanny och Alexander vinner fyra Oscars.

1976
Dåvarande vd Per Sandén satsar på modern
teknik genom att vara bland de första företagen
i Sverige att skaffa ett
MPS-system från Singer.
Systemet tog en ansenlig
yta i anspråk och det fick
byggas till ett mindre
hus för själva lagringsenheten. Detta år premiärflyger Concorde, Ingemar
Stenmark vinner världscupen i alpin skidåkning
och Vikingsonden landar på Mars.

Fr.v. Ingvar Norén, Inge Gunnar, Bernt Sarenberg och Willy Gadde
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1988
Vinter-OS går av stapeln i Calgary och Tjejvasan införs detta år. En annan viktig nyhet är att Resinit
AB har 27 anställda på sin mekaniska bearbetning
och omsättningen nu ligger på cirka 15 miljoner kr.
Den 30:e juni 1988 köper koncernen ITAB Industri
AB upp Resinit. Företaget Resinit AB består av flera
olika avdelningar som sysslar med plastbearbetning,
formsprutning, verktygs- och polyuretantillverkning
och lackering. Polyuretantillverkningen säljs senare
till några av de anställda och byter då namn till
Technipur. Avdelningen för bearbetning bolagiseras

och får namnet Resinit Bearbetning AB. Formsprutningsavdelningen, som startade 1965 i Verkebäck,
bolagiseras även den och får namnet Resinit Formsprutning AB. Resinit Formsprutning AB byter
senare namn till Bladhs Plast i Västervik AB. Det
är även detta år som Ingvar Norén tillträder som vd
för Resinit AB. Samma år väljer Resinit att köpa sin
första mobiltelefon till det facila priset av 27.000
kronor. Andra goda nyheter det året är att Mats
Wilander vinner Franska öppna mästerskapen för
tredje gången och Ericsson får sin första order på
GSM-system för mobiltelefoni.

gt 1980-tal
Delar av personalstyrkan, tidi
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Den äldsta fabriken ligger längst
upp till vänster och framför den
nyare som invigdes 1969.
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Formsprutningsavdelningen på Resinit. Den verksamheten startade
ursprungligen i Verkebäck, två mil söder om Västervik,1965.
Formsprutningsavdelningen blev sedemera Bladhs Plast Västervik AB.

Polyuretantillverkningen såldes senare till
några anställda och fick namnet Technipur.
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1989

1990

Under detta år tas beslutet att det är dags att bygga
en ny, mer modern och anpassad fabrik. Planer och
ritningar tar form. Tillsammans formar personal
och ledning en framtidens fabrik med ett stort fokus på
effektivitet och arbetsmiljö. En ny stor fabrikslokal
med modern maskinpark byggs upp intill den gamla
fabriken under året. Globen invigs, Berlinmuren öppnas och Dalai Lhama får Nobels fredspris detta år.

Invigningen sker med pompa och ståt när Resinit
presenterar sitt nya sätt att arbeta. Företaget är fortfarande berömt för sina laminatbearbetningar och
flera kunder ringer och vill köpa Resinit. Men det är
inte företaget man vill köpa utan vävlaminatet som
såldes och marknadsfördes under samma namn.
Samma år friges Nelson Mandela, PK-Banken byter
namn till Nordbanken och Michail Gorbatjov får
Nobels fredspris.

1995
Marknaden för bearbetade plastdetaljer ökar stadigt
och Resinit håller sig väl framme och ökar ständigt
produktionskapaciteten. Nu har företaget 40 anställda
och omsätter 31 miljoner kr. Bearbetningen sker i
lokaler som är väl anpassade till de krav som ställs
på arbetsmiljö och rationell produktion. De allra
flesta arbeten utförs i moderna CNC-styrda bearbetningsmaskiner även om en del konventionella
maskiner som till exempel svarvar, fräsar och borrmaskiner fortfarande används. Resinit arbetar numera med samtliga termo- och härdplaster som finns
på marknaden. Materialen köps in från de ledande
tillverkarena runt om i världen i form av plattor,
rör och stänger. Resinit arbetar efter ISO-9002 och
strävar hela tiden för att utveckla sina processer och
möta upp kundernas efterfrågan på nya områden.
Detta år blir kronprinsessan Victoria av Sverige myndig, Windows 95 lanseras av Microsoft och Benny
Anderssons och Björn Ulvaeus musikal Kristina från
Duvemåla har urpremiär i Malmö.
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Personal i produktionen,
tidigt 1990-tal

Personal i produktionen,
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Personal i produktionen,
tidigt 1990-tal

Personal i produktionen,
tidigt 1990-tal

Studieresa i USA, Indianapolis
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1998
Resinit AB börjar bli trångbodda i sina lokaler som
de delar med Bladhs f.d. Resinit Formsprutning AB.
Formsprutningsverksamheten går väldigt bra och de
behöver mer produktionsyta. Under året tas beslutet
att åter igen bygga en ny anläggning. Denna gång på
en helt ny tomt intill Lucernafjärden. Den nya fabriksanläggningen står klar i slutet av året och vid
årskiftet flyttas verksamheten dit. Den officiella invigningen sker under sommaren 1999. Resinit AB är
fortfarande kvar i denna anläggning. Det året invigs
det nya Moderna Museet i Stockholm, trandansen
vid Hornborgasjön slår nytt rekord och Sverige blir
världsmästare i ishockey för sjunde gången.

Anläggningen i Västervik

2002
Sune Lantz tillträder som tillfördnad VD i maj 2002
för ITAB Industri AB. Sune blir sedan VD i februari
2003. Samma år spelas fotbolls-VM i Sydkorea och
Japan, Telia går samman med Sonera och Eurosedlarna börjar användas.

2004
ITAB Industri AB delas upp i två delar genom utdelning detta år. Den ena delen av företaget blir ITAB
Shop Concept och den andra delen, industriverksamheten, byter namn till XANO Industri AB. Elektronikverksamheten i ITAB Industri AB säljs vidare. Sune
Lantz fotsätter som VD för det nya företaget XANO
Industri AB och han har fortfarande det uppdraget.
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Sune Lantz, VD, Xano Industri AB

XANO INDUSTRI A B (PU B L)

2008
Resinit AB installerar ett helt nytt koncept för effektiv plastbearbetning. En kombinerad 5-axlig fräsmaskin kopplas samman med en robot som plockar
material från två magasin. Processen sköts helt automatiskt och kräver endast påfyllning av nya material
Samtidigt ökar efterfrågan på att erbjuda fler kompletterande tjänster utöver själva bearbetningen.
Numera sker även montering, lagerhållning och
projektledning hos Resinit.

System med 5-axlig fräs och rob

ot
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2011
Resinit AB har börjat sitt 75:e verksamhetsår mycket starkt. Prognosen visar på en omsättning över
46 miljoner kr. Flera större investeringar är planlagda under året. En ny 5-axlig Variaxis fräs med
robot samt 2 stycken nya CNC-svarvar skall installeras under 2011. Behoven och önskemålen från
kunderna inom plastbearbetning ökar hela tiden. Resinit AB kommer vara lyhörda och aktiva på det
området för att ytterligare utveckla sitt verksamhetsområde. Kort sagt kan man säga att Resinit AB
står inför 75 nya spännande år. Vi får se när 150-års jubileet skall firas.

