ALLT I PLÅT

Modern plåttillverkning i småländsk anda
AB Allt i Plåt startades 1945 av Fingal och Ivar Syrén. Vid starten tillverkades till
största delen vattenvärmare (tvättgrytor).
På 1960-talet övertogs företaget av Barbro och
Ragnar Persson. Tillverkningen inriktades mer och mer
på truckhytter och avfuktare, men vattenvärmaren
fanns hela tiden med i produktionen. Under den
här tiden producerades till exempel förarhytter till
dumpermaskiner åt Volvo BM i Braås. I slutet av
1960-talet kom också Atlas Copco in som kund, då
hytter till deras borriggar började tillverkas. Det var
startskottet till den verksamhetsinriktning vi har idag.

Allt i Plåt är idag ett högteknologiskt företag som
har drygt 100 välutbildade medarbetare samt en
organiserad och anpassad produktionsapparat för att
kunna möta marknadens skilda behov.
Tillverkningen består till stor del av hytter till tunga
fordon så som truckar, skogsmaskiner, gruvmaskiner
och timmerkranar. Vi säljer även laserskurna plåtar i
större eller mindre serier. Vi har också ett nytt ben i
företaget, fordonsanpassningar.

Den gynnsamma utvecklingen bidrog till en expansion
och modernisering av fabrikslokaler och maskinpark.
Företaget byggdes ut i etapper och fler medarbetare
anställdes. I mitten av 1990-talet övertogs Allt i Plåt
av syskonen Christer och Olle Persson samt Catarina
Magnusson, vilka idag driver bolaget.

Lokab Systems solves climate problems in cabins
in close dialogue with our customers.
We design and manufacture customized climate
systems. We are flexible, have short lead times
and keep components in stock.
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Vi är ett familjeföretag som jobbat med backkamerasystem i över
20 år, vårt eget märke Wipomatic som vi säljer världen över. Vi
är stolta över att ha varit leverantör till bl a gruvindustrin i alla
dessa år. Nykomlingen är WIP Light, för arbetsljus i LED. För att
se den kvalitet som vi står för, gå in och titta på vår hemsida - där
visas en video där vi testar vår lampa.
www.wipomatic.nu
Multivolt 9-60V
EMC-klass 5
60Watt

Ett starkt lag på alla positioner
Vår hemvist är Åseda på det småländska höglandet. Det brukar sägas att seghet,
påhittighet och företagsamhet utmärker människor från den här bygden, vilket
stämmer bra in på Allt i Plåt.
Vi har varit med i branschen länge, vi ser till att hitta
nya lösningar för våra kunder och den småländska
företagarandan har vi i blodet.

kan uppfylla våra kunders önskemål när det gäller
tillverkning av konstruktioner i tunn och medelgrov
plåt.

Vi gillar inte hierarkier, utan eftersträvar en familjär
stämning där våra anställda stannar hos oss i många
år. Det har gjort att vi idag har en otroligt hög
kompetensnivå i företaget. Våra medarbetare kan
helt enkelt branschen. De är erfarna hantverkare och

Det är också viktigt att ha de bästa leverantörerna
i ryggen. Våra medspelare har vi valt för att de
precis som vi tycker att kvalitet, kunskap och
leveranssäkerhet ska sättas i främsta rummet.

KOMPROMISSLÖSA
GASFJÄDERLÖSNINGAR

ALLT ÄR MÖJLIGT
Brunskoggruppen AB | Ringvägen 2 Ljungby
Box 865, SE-341 18 Ljungby | Tfn: 0372-669 00
E-post: info@brunskog.se | www.brunskog.se
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SVETSNING • BEARBETNING
Certifierad ISO 9001, 14001, 3834-2
www.axmek.se

VI ÄR EN STOLT SAMARBETSPARTNER
TILL ALLT I PLÅT.

Från idé till färdig produkt
Har ni en idé som ni vill förverkliga? Eller behöver ni hjälp med laserskärning och
bockning av plåtar?
Som totalleverantör av konstruktioner i plåt kan Allt
i Plåt uppfylla era önskemål. Antingen använder ni
oss från start till mål, från idéskiss till färdig produkt,
eller också bara för det moment ni har behov av.
Våra konstruktörer har resurser att konstruera eller
vidareutveckla era idéer. Målet är alltid att hitta den
optimala lösningen. Inget jobb är för stort eller litet för
oss och allt sker i samarbete med er.

En stor fördel med att anlita oss är att vi har varit i
branschen länge och därför hunnit göra misstagen.
Och även lärt oss hur man undviker dem. Gör man
rätt från början förloras varken tid eller pengar, vilket
innebär att vi erbjuder kostnadseffektiva lösningar.
Vi levererar i rätt tid, i rätt kvalitet och till rätt pris.
Ni som kund får precis vad ni vill ha.
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släcksystem för
gruvmaskiner

Marknadsledande släcksystem
för fordon och maskiner.
Kunskap och utbildning i
systematiskt brandskyddsarbete
utgör grunden till ett bra brandskydd. Tillsammans med ett
väldimensionerat släcksystem
för fordon minskar risken för
driftstopp och produktionsstörningar och du får ett mycket
tillförlitligt och effektivt skydd
mot bränder.

Bränder i fordon får ofta ett mycket häftigt förlopp.
Motor, hydraulik, bränsle och elinstallationer utgör stora brandrisker
på gruvfordon. Med ett väldimensionerat släcksystem
begränsas konsekvenserna av en brand och personal,
utrustning och verksamhet ges ett tillförlitligt och
effektivt skydd. Även under de mest krävande
förhållanden.
Dafo BranD aB l P.o. Box 683 l SE-135 26 Tyresö, Sweden l Ph +46 8 506 405 00 l fax +46 8 506 405 99 l info@dafo.se l www.dafo.se

Laserskärning
Våra CAM-programmerade laserskärmaskiner tillverkar allt från avancerade prototyper till större serier
av både komplicerade och enkla detaljer.
Vi kan laserskära i kolstål, galv, aluzink, aluminium och rostfria material. I kolstål klarar vi upp till 20
mm, rostfritt 20 mm och aluminium 10 mm.
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Din kompletta legoleverantör i tunnplåt

www.forserums-verktyg.se

Konstruktionsstöd, tillverkning, montering, packning
– och direktleverans! Vi erbjuder full service

Bockning
Vi har moderna kantpressar med kapacitet från 30 till 320 ton i längder upp till fyra meter. Tack
vare moderna maskiner blir ställtiderna mycket korta. Detta gör oss flexibla att bocka allt från
enstyckstillverkning till större serier.
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PIPETEK A/S

Pipetek A/S specializes in bending of pipes, in any kind of metal
pipe, and we can look back on 30 years of experience. The metals we usually work with are carbon steel, stainless, aluminum,
copper, brass, bronze, and titanium. We offer a large variety of
different bending and roll processes, most tasks are for further
processing, we also deliver finished products.
This and much more you can expect from Pipetek A/S:
• Very fast response; We respond to requests within 48 hours
• Flexibility; Manufactures and delivers custom products
according to your wishes
• Economic solutions; The result of the cost-conscious
production methods
• High quality; 20088 certified, according to ISO 9001 quality
standard
• Very short delivery times; Facilitated by skilled employees, as
well fast reconversion of production
Pipetek’s references are among the world-renowned in the
wind turbine industry, construction machinery, food industry, oil
industry, pharmaceutical industry, manufacturers of cars/electric
cars and lifts and 250 other industries.

Gammelgaardevej 40 • DK-6855 Outrup
Tlf.: +45 30 94 00 84 • info@pipetek.dk • www.pipetek.dk

Pipetek A/S welcomes any challenge and invite you to take
a noncommittal interview/offer of the various options for
solutions.

Svetsning
I vår svetsavdelning jobbar välutbildade yrkesmän, som
alla har svetslicens. Vi har också en egen svetsansvarig,
som är utbildad för att godkänna svetslicenser. Vi har
även svetsrobotar, ett kostnadseffektivt alternativ vid till
exempel serieproduktioner.
Allt i Plåt är certifierat enligt ISO 3834-2.

Vi väljer ledande produktlinjer från KG Knutsson AB
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Lyftar, Ramper och Luftfjädring för persontrafik
Vi levererar lyftar och
luftfjädring till Allt i Plåt

u-lift.se
Tel 0457-450650

Vi är certifierade enligt ISO 9001, 14001, 3834-2 samt EN 15085-2

Lackering
För att få bästa resultat och hög kvalitet, med minsta miljöpåverkan, sker lackeringsprocessen i följande
steg: blästring/slipning/spackling varpå detaljerna förbehandlas i sex steg, därefter grundlackering eller
topplackning med pulverlack. Vi har dessutom möjlighet att topplackera med våtlack.
Våra kunder har stor valfrihet att välja färg, kulör och kvalitet.

Tillverkar extruderade
gummiprofiler, efter era önskemål

VISKANS
PPROFIL
AB

Varbergsvägen 173, S-515 61 SVANEHOLM, SWEDEN

Telefon +46 33 29 13 05 • E-mail info@viskansprofil.se
www.viskansprofil.se
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Montering
Vi har två olika monteringslinjer för olika typer av produkter, där vi monterar helt kompletta enheter
för leverans direkt till kund, i många fall slutanvändaren. Den ena linjen monterar förarhytter och den
andra fordonsbyggnationer.
Alla inköp av monteringsmaterial gör vi själva, det underlättar kundens logistik.

Laserskärning

Stans / Kombi

Kantpressning

Lasermärkning

Lasersvetsning

www.se.trumpf.com

Våra produkter
– Förarkabiner
Vi bygger förarkabiner till truckar, gruvmaskiner,
flygplansdragare, avisningsmaskiner, kranar
etcetera.

DIN SYSTEMPARTNER

Från apparatskåp...

...via gränssnittet...

...passivt eller aktivt till fältet.

För olika applikationer och tillämpningar kan vi erbjuda kundanpassade
lösningar inom områdena strömförsörjning, avstörning och signalbehandling.

Vi erbjuder ett omfattande program av genomföringar för kraftmatning och signaler – en viktig
del för att möjliggöra ett flexibelt
användande.

Från enkla passiva fördelningssystem
till flexibla fältbussystem täcker Murrelektronik alla områden för moderna
decentraliserade installationer.

Murrelektronik AB | Telephone +46 (0) 42-16 70 70 | info@murrelektronik.se | www.murrelektronik.se
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– Fordonsanpassningar
Vi utför fordonsanpassningar av diverse fordon, till exempel färdtjänstsbussar och värdetransporter.
Vår kompetens och erfarenhet, i kombination med att vi själva kan tillverka många av produkterna, gör
oss till en säker partner. Vi kan också erbjuda korta ledtider. Fordonsanpassningarna görs tillsammans
med våra kunder och leverantörer, som har samma syn på hög kvalitet som vi.

Vink essåplast
representerar ett
av Sveriges
största program
för plasthalvfabrikat i skivor, rör
och stänger.
Vår polykarbonat Lexan®
Margard® har en unik
hård ytbehandling och är
det idealiska valet för
säkerhetsglasning för
skogsindustrin, läs mer
på www.vink.se

Unlimited plastic solutions by...

010-211 99 00 - info@vink.se
Göteborg • Stockholm • Malmö
vink186x95mm.indd 1
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Fokus på kvalitet och miljö
Allt i Plåt är miljö-och kvalitetscertifierat enligt ISO 14001 och
ISO 9001.
Miljöpolicy
Vi ska utifrån våra förutsättningar sträva efter en god resurshushållning i ett ekologiskt
hållbart samhälle. Vi arbetar för att förebygga förorenande utsläpp till miljön, så långt
som det är ekonomiskt och tekniskt möjligt för oss.
Vi vill verka för att företagets miljöarbete anammas av leverantörer, kunder och andra
som företaget samarbetar med. Vi arbetar mot en ständig förbättring genom att följa och
revidera miljöledningssystemet.
Kvalitetspolicy
Vi ska tillverka produkter som uppfyller de kundkrav som vi är överens med kunden om.
Vi ska upprätta rutiner och system som garanterar att vi levererar produkter i rätt tid.
Vi ska jobba med ett ständigt förbättringsarbete, vara uppdaterade på nyheter inom
området och fortlöpande utbilda personalen.

Stort sortiment, korta leveranstider. Prisvärda,
trygga och hållbara lösningar till industrin.
SLANGARMATUR

SLANGAR

Slangbolaget i Växjö AB
www.slangbolaget.se
Tel: 0470-12280
Mail: info@slangbolaget.se

PACKNINGAR

LISTER
GUMMI

HYDRAULIK

DÄMPARE

www.rollco.se

ytbehandling för den
målande industrin!
Blästergatan 7, Växjö
www.fellessons.se
0470-70 98 50

Vi har det du behöver inom slip, kap,
polering, avgradning, blästring,
trumling och vattenskärning.
Beijer Industri: info@beijerind.se

+46 (0)40 35 83 00 • Tebeco: info@tebeco.se

GÖR DET DU GÖR BÄST – DET GÖR VI!
Lindbytvätten är ett av Sveriges miljövänligaste textiltvätterier. Vi erbjuder allt
från yrkeskläder och entrémattor till hygienprodukter – allt med samma fina tvättoch hyrservice. Fokusera på din verksamhet – inte tvätten. Den tar vi hand om!
www.lindbytvatten.se ∙ 0485 - 56 40 57

+46 (0)35-15 32 00

ALLT I PLÅT
AB Allt i Plåt
Box 124
364 21 Åseda

Besöksadress:
Floragatan 1
364 31 Åseda

0474-108 50
info@alltiplat.se
www.alltiplat.se

Perforerad plåt, sträckmetall,
gallerdurk & filterduk
Brunnemyrsvägen 3 · 451 55 Uddevalla
Tel: 0522-100 15 · www.liroma.se

KVALITET PÅ VÄG!

Gör mer möjligt.
Var du än är och vad du än ska göra,
hjälper vi dig att förverkliga dina planer.
STEEL SERVICE CENTER
Telefon: 010-445 30 90
www.stenastal.se

www.uppvidingelbc.se

ALLT FÖR KONTORET
Arabygatan 19, Växjö
tel. 0705-77 55 77
info@vaxjofruktkorgar.se
www.vaxjofruktkorgar.se

VETLANDA – VÄSTERVIK – NÄSSJÖ – OSKARSHAMN – JÖNKÖPING
www.kontorsspecial.se

Vi erbjuder med personlig service:

Försäkra ditt
företag på
hemmaplan.

NYA & BEGAGNADE TRUCKAR
TILLBEHÖR
UTHYRNING
SERVICE, REPARATIONER & SÄKERHET
KUNSKAP & UTBILDNING

LFkronoberg.se
0470-72 00 00

Ring oss:
0454-16655
mats@katruck.se
www.katruck.se

• 13470 • www.jssverige.se

Kontorsmateriel · Inredning för kontor och offentlig miljö
IT, copy och dokumenthantering · Städ & Hygien
Kaffemaskiner och tillbehör

