Mekaniktillverkare med

kunden i fokus

Tony, Eva and Jacob Mauritzon

”Att vi är en snabb och flexibel legotillverkare
med stort kundfokus gör att vi bygger långa
affärsrelationer med våra kunder.”
Ståldepån erbjuder produkter av stål och metaller. Vi levererar till mekaniska
verkstäder, plåtslagerier, smidesverkstäder och byggmästare.

Vi vill vara ditt förstahandsval!
Plåt & Mekano Romator är ett familjeföretag inom mekanikindustrin. Företaget har funnits i familjen Mauritzons ägo sedan starten
1975 och vår verksamhet präglas av ett familjärt engagemang.
Detta är vi väldigt stolta över!

Nära och långsiktiga affärsrelationer
Vi är lyhörda för våra kunder och liksom dem ställer vi höga krav
på precision och finish. P&M Romator erbjuder dig som kund bästa
möjliga service. Vi arbetar till exempel nära våra kunders konstruktörer för att bidra med produktionsanpassning och råd i prototypfasen. På företaget finns viktiga gemensamma värderingar, bestående
av ärlighet, glädje och ett stort engagemang. Det är dessa värderingar som i slutändan leder till långvariga kundrelationer genom att
vi levererar rätt kvalitet varje gång.
Vårt mål är att vara behjälpliga under hela processen – från idé
till färdig lösning därefter serieproduktion.

PASSION, UTHÅLLIGHET OCH FÖRTROENDE.
Dynamant är ett värderingsstyrt IT-konsultbolag med lång och gedigen erfarenhet inom bank, finans, försäkring,
transport och logistik.
Vårt arbetsområde är huvudsakligen i komplexa transaktionsintensiva system integrerat med stordator, affärskritiska system,
molntjänster, webbaserade mjukvarumoduler och mobila terminaler.
Vår vision är att vara det ledande konsultbolaget inom varje specialistområde vi verkar i
– vi skall helt enkelt vara bäst på det vi gör.
www.dynamant.se

Klarar vi av din produktion? Självklart!
Söker du en mekanikleverantör eller leverantör inom tunnplåt, oavsett om det handlar om laserskärning, stansning, bockning,
svetsning eller montering, så är vi din partner.
Idag förser vi företag inom bland annat medicin, telekom, försvar och automation med precisionsdetaljer och monterade system.

www.lideco.se

Behöver du en offert redan i eftermiddag?
- Javisst, det löser vi!
Vi finns alltid här och svarar på dina frågor.

Vi hjälper våra kunder att välja bättre
material och tillverkningsmetoder redan
på prototypstadiet.

Vi har ett stort miljöengagemang och arbetar
kontinuerligt med miljö- och hållbarhetsfrågor.

Besök oss på www.cgt.se eller ring 08-5056 58 00

Aluminium - Koppar - Mässing - Bly - Zink - Stål - Brons - Rostfritt

Vi utför och ombesörjer svarvning, fräsning och montering.
Snabba leveranser. Korta och långa serier.

Vx 08-594 211 40 • www.vasbyfinmekanik.se

Vi anpassar oss efter marknadens behov
En viktig del i vår positiva utveckling är vår förmåga att anpassa oss efter marknadens behov och lyssna på
våra kunders önskemål. Idag bygger vår verksamhet på struktur och resursutnyttjande. Exempelvis använder
vi MPS (materialplaneringssystem) i större utsträckning, vilket ökar kontrollen på material och flöden. En effektivare planering ökar vår konkurrenskraft. Med stor maskinkapacitet och flera arbetsskift skapar vi flexibilitet i
produktionen vilket bidrar till kortare ledtider.
Vi gör kontinuerliga investeringar i maskinparken. Det innebär att vi ligger i framkant av den tekniska utvecklingen. En modern tillverkning innebär effektivare processer, högre kvalitet och kostnadseffektivitet.
En modern maskinpark i all ära, utan kompetent och välutbildad personal är den till ingen nytta. Vår erfarna
personal är specialistutbildad och utför exempelvis laserskärning, stansning, bockning och svetsning med hög
kvalitet. Även om en stor del i vår produktion är automatiserad, är många moment manuella, till exempel montering. Här krävs det en stor kunskap bland våra medarbetare. Vi har även ett brett kontaktnät av godkända
kvalitetsleverantörer för monterade artiklar, ytbehandling och lack.

KUNSKAP
KVALITÉ
KONTINUITET
www.bopark.se

”Välkommen till P&M Romator!”

Inpex är ett företag som har specialiserat sig på finmekanisk
tillverkning för framför allt industri. Bland annat tillverkas delar till
elektronisk och medicinsk utrustning, men även annat som kräver
finmekaniskt arbete i olika metaller. Maskinparken har växt och
utvecklats i takt med kundernas krav och är självklart CNC-styrda.
Se mer på www.inpex.fi

inpex

Plåt & Mekano Romator AB
Eldarvägen 1
187 75 Täby
08-514 009 00
kontakt@platmekano.se
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