EN PERSONLIG VIRKSOMHED
MED STÆRKE RESSOURCER
Vislanda Mekaniska blev grundlagt i 2007 af Tony Ekström. Vi er et maskinværksted,
der fremstiller indstøbningsdele til betonindustrien, og derudover producerer vi alt
fra mindre emner til store konstruktioner i stål, rustfrit stål og aluminium, afhængigt
af kundens ønsker. Vi udfører desuden service og vedligehold på maskiner. Med
udgangspunkt i Vislanda fremstiller vi produkter for kunder overalt i Sverige og har
desuden ønske om at betjene kunder uden for Sverige.
Virksomheden har udviklet sig fra smedevirksomhed til moderne værksted og råder
i dag over et komplet udvalg af ressourcer. Vi går aldrig på kompromis med kvaliteten og bestræber os altid på at indgå langvarige relationer med vores kunder. Vores
engagement og lydhørhed indebærer, at vi altid kan levere en høj kvalitet.

Tony Ekström

MASKINELLE RESSOURCER OG
MENNESKELIGE KOMPETENCER
Vi har et komplet produktionsanlæg og en moderne maskinpark med høj kapacitet, som omfatter skæremaskiner,
kantpressere, slyngblæsningsanlæg, kap- og geringssave,
avancerede multifunktionsmaskiner samt anlæg til manuel
fræsning og drejning. Vi indretter os efter vores kunders
behov og har for eksempel bygget en maskine til at kunne
bore lange bjælker.
På Vislanda Mekaniska har vi en stab af erfarne og kompetente medarbejdere med sans for høj kvalitet, som altid
sætter kundens behov i fokus. En af virksomhedens primære
fortrin er en stærk holdånd, hvor alle medarbejdere ved,
hvad der kræves, og arbejder sammen mod samme mål. Vi
satser meget på kompetenceudvikling, og virksomheden er
kendetegnet af en høj grad af trivsel.

STÅL MED MERA...
BE Group levererar stål, rostfritt och aluminium till kunder
inom bygg- och verkstadsindustrin över hela Sverige.
I vårt erbjudande ingår alltid sortimentsbredd, produktkunskap samt logistik- och produktionslösningar som är
baserade på lång erfarenhet.
Behöver du balk, rör, stång, profiler eller plåt?
Välkommen att se vårt erbjudande på www.begroup.se

INDSTØBNINGSDELE
– KERNEN I VORES VIRKSOMHED
Vislanda Mekaniska har i de seneste år haft en omfattende produktion af indstøbningsdele - såvel standardprodukter som specialprodukter - til både elementfabrikker
og byggerier.
At stræbe efter langvarige relationer med vores kunder er noget, vi altid prioriterer
højt, og et vigtigt kendetegn, der skaber tryghed for både dig og os. Med vores omfattende ekspertise, fleksibilitet og effektivitet søger vi altid at løse dine befæstningsproblemer på allerbedste vis. Det skal være trygt og sikkert at få hjælp af os, men det skal
frem for alt være smidigt og enkelt.
Vislanda Mekaniska er certificeret i henhold til SS EN-1090-2.

FLEKSIBEL
FORMPRODUKTION
Vores kompetente og erfarne medarbejdere fremstiller specialforme i stål efter alle kundens krav. Afhængigt af kravene til
tolerancer, kvalitet og antal bruges materialer af forskellig art. Vi
udfører desuden reparation og vedligeholdelse af forme for at
forlænge deres levetid.
Vi udfører endvidere større konstruktioner og specialopgaver
som siloer, containertage og trailer- og kroghejslad, som er specielt indrettede til betontransport.

Sugerør til vandkraftværk

Silo til træindustrien

Branschledande leverantör till sågverksindustrin
Tel: +46 472 34330 · www.cgv.se

SPECIALISEREDE INDEN FOR SVEJSNING
Efter mange år i branchen har Vislanda Mekaniska gjort netop svejsning til sit speciale. Gennem årene har vi påtaget os såvel mindre som store svejseprojekter. Det
daglige arbejde foregår på vores tilgængeligt placerede værksted i Vislanda, hvor vi
udfører svejsearbejde i høj klasse for såvel firmaer, entreprenørvirksomheder og
grundejere som industrivirksomheder og privatkunder. Fortæl os, hvilken form for
svejsning vi skal hjælpe dig med!
Vi svejser rækværker, trapper og porte efter vores kunders ønsker. Vi udfører desuden maskinteknisk svejsearbejde og reparations- og vedligeholdsarbejde på f.eks.
containere og lastbillad.

WWW. JONSSONSLACKERING .SE
E-POST: INFO@JONSSONSLACKERING.SE
TEL: 0470 - 777090
ADRESS: SÖRBY BERGUNDA 1, 35593 VÄXJÖ

LACKERING BLÄSTRING BETONGGJUTNING

ALLE FORMER FOR STÅLARBEJDE
Vislanda Mekaniska er i dag en veletableret stålvirksomhed med mange års erfaring inden for branchen.
Vi tilbyder et stort udvalg af ydelser inden for forskellige typer stålarbejde. Med vores omfattende viden og
ekspertise inden for stål sørger vi for at omsætte idéer
til virkelighed.

Hos os kan du få hjælp til alt fra komplette nøglefærdige
løsninger til fremstilling af enkelte reservedele til større
komplette konstruktioner. Vores daglige produktion er
baseret både på kundens egne tegninger og designs
udviklet af vores erfarne designere. Vores helhedsløsninger gør det let for dig som kunde at komme i mål
med dit ønskede stålarbejde.

PROFFS PÅ INDUSTRIFÄRG SEDAN 1986!
Stoby levererar industrifärg
i Skåne, Halland, Småland
& Blekinge

ER PLÅTLEVERANTÖR
036-34 44 00 • www.stalkompaniet.se

Ring oss!
0451 - 38 85 30, Okvägen 6, 281 51 Hässleholm
www.stoby.se

Hästhagen
342 52 Vislanda
+46 (0)472-351 50
info@vislandamekaniska.se

• 14626 • www.jssverige.se

www.vislandamekaniska.se

