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Utgångsråvaran till cellplast är styren, en monomer
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som genom polymerisation bildar polystyren.
Vid tillverkning av cellplast används Expanderbar
Polystyren (EPS) som innehåller ett drivmedel
(Pentan) som enbart har till uppgift att expandera
materialet vid upphettning.
EPS har genom sin goda stördämpningsförmåga
fått stort genomslag inom förpackningsindustrin och
inom byggindustrin som isoleringsmaterial i grunder,
väggar och tak.

HISTORIA
Cellterm är ett ungt och spännande företag i småländska Markaryd som
startade cellplastproduktion i början av 2015. Historian bakom Cellterm
är mytomspunnen och kan sägas vara en del av det småländska
entreprenörskapet.
Tre aktörer inom isolerings och byggbranschen bestämmer sig 2013 för
att starta en cellplastfabrik dels för att täcka eget behov av material, och
dels för att sälja på den öppna marknaden. Under 2014 projekteras
och byggs fabriken i Markaryd.
Januari 2015 står allt färdigt och produktionen startas upp, de första
beställningarna börjar komma och en spännande resa tar sin början.
Produktionsanläggningen är toppmodern och ligger logistiskt optimalt i
direkt anslutning till väg E4 vid norra infarten till Markaryd.

AFFÄRSIDÉ
Cellterm skall erbjuda cellplastisolering med hög
kvalité till konkurrenskraftiga priser och med hög
leveransprecision. Kunderna är främst tak – och
grundentreprenörer och återfinns huvudsakligen i
Södra Sverige.
För att åstadkomma ett bra slutresultat och nöjda
kunder har Cellterm satsat på en högeffektiv
produktion och jämn kvalité samt handlingskraftig
personal med social kompetens.

PERSONAL
Fabriken drivs idag av 6 personer med
uppdelat ansvar för produktion, försäljning och
administration. Personalen är professionell och
flertalet medarbetare har tidigare erfarenhet från
cellplasttillverkning. Arbetet präglas av enkelhet
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och öppenhet, alla vet sina roller och vad som
krävs för att slutresultatet skall bli bra.
Nuray Gerginov är produktionschef, Robin Strid
försäljningsansvarig och Ellinor Andersson har
ansvar för ekonomi och administration. Det råder
en härlig stämning på företaget och det märks att
personalen har ett äkta engagemang för Cellterm.

PRODUKTION
Produktionen är högautomatiserad och
sker i olika steg. En förenklad beskrivning
av produktionsprocessen går till så att
polystyren i form av små plastpärlor hettas

BLOCKEN SÅGAS
TILL SKIVOR OCH
FÖRPACKAS
AUTOMATISKT

upp och mellanlagras i en silo. Plastpärlorna
expanderas ca 50 gånger sin egen storlek, och

De färdiga blocken läggs automatiskt ner på

blåses därefter över till en press där materialet

en rullbana för att sågas till kundspecifika

hettas upp och expanderar till färdig cellplast.

mått och slutligen förpackas skivorna för

Det färdiga materialet består nu av 98% luft
och är i formen av ett stort block. De färdiga
blocken mellanlagras för att svalna upp till ett
par dagar beroende på vikt.

distribution ut till kund.
I takt med att företaget växer skapas nya
kostnadseffektiva processer, vi är ständigt på
jakt efter förbättringar och effektiviseringar.
Redan under tredje verksamhetsåret byggs
verksamheten ut och blocklagret utökas med
ytterligare 500 kvadratmeter.

PRODUKTER &
MILJÖ
Sortimentet består av skivor i cellplast tillverkade i
olika vikter, s 60 upp till s 300 med måtten,
1200 x 1200 eller 1200 x 2400 mm och i tjocklekar
från 50 upp till 150 mm. produkternas huvudsakliga
användningsområden är grund och takisolering.
Det lätta materialet från S 60 upp till S 150
används huvudsakligen till takisolering, grunder,
lättfyllnad i betongelement och tilläggsisolering.
Det tyngre materialet S 200 till S 300 tål
mycket hög punktbelastning och har ett större
användningsområde takisolering, grunder, mark,
lättfyllnad fasad, isbanor, randisolering av grunder
och terrasser.
SAMTLIGA PRODUKTER ÄR MILJÖCERTIFIERADE
ENLIGT BASTA OCH BYGGVARUBEDÖMNINGEN.

ORDERSERVICE
Cellterm är ett företag med hög
tillgänglighet och med en ambition att
agera, professionellt och snabbt vid
orderhantering och avvikelser.
Våra kunder som i huvudsak är tak och
grundentreprenörer ställer höga krav på
att logistiken fungerar och leveranserna
kommer i tid.
Vi måste alltid göra vårt bästa, och
hålla våra löften.

FÖRSÄLJNINGSUTVECKLING

Fabriken har varit igång knappt två år, och beräknas
att omsätta 50 Mkr under 2016. Cellterm är ett snabbväxande företag och vi räknar med expansion även
under 2017.
Försäljningen är koncentrerad till södra Sverige dvs.
upp till Stockholm beroende på att cellplast till största
delen innehåller luft och är skrymmande.

FÖRSÄLJNINGSUTVECKLING TKR 2015/ 2016
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FRAMTIDEN

Vår utveckling beror på hur väl vi lyckas

Det förtroende som våra kunder visat oss un-

betjäna våra kunder.

der de första två åren innebär ett stort ansvar,

Vi är ständigt på jakt efter att utveckla

och att vi nu ökar antalet anställda och byg-

och att göra saker bättre vilket är en

ger ut fabriken. Samtidigt är vi ödmjuka inför

förutsättning för att lyckas även i framtiden.

det faktum att vi finns på en konkurrensutsatt

Vi är duktiga på att samarbeta såväl internt
som med kunder och leverantörer. Hela
kedjan av aktörer måste samspela för att
slutresultatet skall bli bra.

marknadsplats med stora aktörer och vi måste
göra skillnad varje dag för att lyckas även i
framtiden.
Vi har bestämt oss, och vi kommer att fortsätta
vår resa framåt.

SORTIMENT
PRODUKTTYP

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

VÄRMEKONDUKTIVITET

KORTTIDSLAST LÅNGTIDSLAST FORMAT

						W/Mk			 (KpA)		

(KpA)		

(MM)

TJOCKLEK
(MM)

CELLTERM
Takisolering, grunder, takfall,
0,041			
60		
20		
600× 1200 50-150		
S60		lättfyllnad, betongelement									 eller
													 1200× 2400		

Takisolering, grunder, mark,
0,038			 80		
30		
600× 1200 50-150		
lättfyllnad, invändig tilläggs-								 eller
		isolering, fasad, betongelement								 1200× 2400
CELLTERM
S80		

CELLTERM
Takisolering, grunder, mark,
0,037			
100		
40		
600× 1200 50-150
S100		lättfyllnad, invändig tilläggs-								 eller
		isolering, fasad, betongelement								 1200× 2400

CELLTERM
Takisolering, grunder, mark,
0,035			
150		
50
600× 1200 50, 150		
S150		lättfyllnad, fasad. Tål mycket								 eller
		hög punktbelastning								
1200× 2400			
CELLTERM
Takisolering, grunder, mark		
0,034			
200		
70		
600× 1200 50, 150		
S200		lättfyllnad, fasad. Tål mycket								 eller			
hög punktbelastning									
1200× 2400

CELLTERM
Takisolering, grunder, mark		
0,034			
250		
90		
600× 1200 50, 150
S250		lättfyllnad, fasad. Tål mycket								 eller				
hög punktbelastning									
1200× 2400			

CELLTERM
Takisolering, grunder, mark		
0,033			
300		
110		
600× 1200 50, 150		
S300		lättfyllnad, fasad, isbanor,									 eller
		randisolering av grunder, terasser.								 1200× 2400			
Tål mycket hög punktbelastning
PIR Thermanco

Tak, fasad			

Mineralull Isoroc Tak, vägg, golv			

0,022						

falsad

0,037							

1185x2385

40-200

1000x500

50

Mineralull											
Petrolana
Tak, vägg, golv			0,030							 2000x1600 20
XPS		
Mark							
		
200-700										 		
												
												

falsad
falsad

2500x600
2485x585
1250x600
1235x585

PE-Folie		Byggplast										 2700 mm
													 x 50 m

0,2
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