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25 år av förädling
25 år sedan starten
Det är i år 25 år sedan vi startade verksamheten
med de första maskinerna för skärande bearbetning.
Koncernen har växt till att omfatta sex enheter
i Sverige och Finland och sysselsätter 100 personer.
Spetskompetens inom fästelement, legoproduktion och kallformning.
Med mångårig kompetens, labb och bearbetning kan vi förse kunderna med allt
från standardartiklar till specialartiklar helt enligt ritning. En stark kombination
som tryggar försörjningen till Din verksamhet!

En trygg partner!
Jubileum!
Lagom till 25-årsfirandet invigdes ett
nytt containerlager med drygt 4000 pallplatser, utöver tidigare lager. Ett
logistikcentrum som säkrar framtida
behov av fästelement.
Bandet klipptes av tre kunder som varit med oss på
hela resan från första dag, stöttat oss i vått och torrt
samt bidragit starkt till gruppens utveckling.
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Produktgrupper
Fästelement
Skruv, mutter, gängstänger, brickor och
mycket annat är en viktig grundsten i
produktsortimentet. Med 40000st
lagerförda artiklar i såväl standard som
special finns med stor sannolikhet det
du behöver. Utöver lagersortimentet tar
vi hem artiklar mot order.
Huvudlager med fullsortiment finns i
Kristinestad och Järfälla. Lokala lager finns i Tranås, Norrköping, Vasa och Jakobstad.

Legobearbetning
Med moderna CNC-maskiner har verkstaden
möjlighet att tillverka specialartiklar, men
även utföra kompletta montage av färdiga
produkter. Arbetet utförs med stor precision
och 100% enligt kundens ritning.

Kallformning
Kallformning av skruvprodukter, pinnar och andra
specialartiklar. Material lagerhålls huvudsakligen
i rostfritt och syrafast. En unik verksamhet där
oerhört kostnadseffektiv produktion sker vid
större volymer.
Nytt är helgängade pinnar upp till M8
CE-märkt träskruv, VVS-skruv
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Service
Lagerservice och distribution
Lagerservice med leverans, påfyllning och
underhåll. Vi distribuerar gods i Storstockholm
med turbil. I landet med ledande speditörer
och bud/express/flyg vid behov.

Ehandel
En väl fungerande och snabb ehandel där du kan
se lagersaldon, nettopriser, produktfoton m.m.
Lägg beställningar direkt för att säkra dina behov!
Enkelt och effektivt med menystruktur!

Labb
Ett välutrustat labb för att göra dragprover,
profilmätning, hårdhetsmätning, kontrollmätning
med mera. Vi utför även tredjepartsprovningar på
begäran. Labbet har en central roll i inköp för
att löpande säkra kvalitet på inköpta varor.
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