Med erfarenhet och engagemang
sedan 1876

EN KOMPLETT LEVERANTÖR
Ljuders Nickelsilfverfabrik AB är specialiserat på legoproduktion för industriföretag
på den europeiska marknaden. För oss står kvalitet och precision i fokus, eftersom
kvaliteten på våra produkter står i direkt relation till kvaliteten på våra kunders
produkter.
Vi erbjuder bred kompetens inom skärande bearbetning och arbetar med en mängd olika
material. Vi har en lång historia och tradition av att arbeta med gjutgods, men hanterar
med största precision även stål, rostfritt stål, mässing, plast och aluminium. Varje produkt
uppfyller mycket högt ställda krav på såväl funktion som finish.

Stappert Sverige är en ledande ståldistributör på den nordiska marknaden. Vårt
stora rostfria produktsortiment omfattas
av stång, rör, rördelar och plåt.
Stappert ingår i den internationella
stålkoncernen Jacquet Metal Services,
där vi kombinerar det lilla företagets
flexibilitet och tillgänglighet med den
stora koncernens produktsortiment och
inköpsvolymer.
www.stappert.biz

www.norsemetal.com

Produktion
Vi tillverkar det mesta i egen verkstad, och i vår moderna maskinpark
finns bland annat fleroperationsmaskiner, CNC-svarvar och en mätmaskin. Tack vare en bred och varierande produktion kan vi fungera
som kundens enda leverantör vad
gäller såväl kvalificerat bearbetade
produkter från gjutgods, som avancerad skärande bearbetning i flera
olika material. Vi ombesörjer dessutom ytbehandlingar av olika slag.
Vårt flexibla sätt att arbeta bidrar
till kortare ledtider, vilket sparar
både tid och pengar – utan att vi
tummar på kvaliteten.

Montering
Utöver ren produktion erbjuder vi också montering av detaljer till komplett enhet. Det är
också ett sätt att säkra kvaliteten, vi ser till
att de monteras korrekt och fungerar optimalt
i sitt sammanhang. Vi kan testa slutprodukten och vid behov finjustera eller korrigera
direkt. Det innebär inte bara en tryggare
leverans utan leder också till bättre kundrelationer och större förståelse om och insikt i
våra kunders verksamheter.

Hjärtligt välkomna till oss!
Vi utför allt inom industri-, våt- och pulverlackering samt
blästringsjobb. Vi målar bl a på plåt, aluminium, glas och plast.
Hos oss hittar du ett litet familjeföretag som idag drivs i tredje
generationen.
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ANRIK LEVERANTÖR
MED FOKUS PÅ UTVECKLING
Ljuders är ett anrikt företag med lång tradition av gjutgods och skärande bearbetning.
Verksamheten startade redan 1876 och har överlevt både upp- och nedgångar i branschen.
Vi ser det som ett kvitto på att vi lyckats hänga med i tidens tempo och använda vår
erfarenhet för att utvecklas vidare i framtiden.
Vi har det lite unika upplägget att medarbetarna är delägare i bolaget. Det bidrar till ett
extra stort engagemang från oss alla, ett engagemang som i sin tur innebär att alla månar
om att alltid sätta kunden i centrum.
Hos oss går yrkesstolthet och kvalitetstraditioner hand i hand med ständig vidareutveckling
i takt med den tekniska utvecklingen. Vi tror på bra samarbeten och på kundrelationer som
håller över tid.
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Välkommen till oss!

