En totalleverantör av
rostfria kvalitetsprodukter

Hög kvalitet i alla led
WIPAB är ett plåtbearbetningsföretag med inriktning på legotillverkning åt små och stora
industrikunder, främst inom process-och pappersindustrin. Vi finns i värmländska Grums och
utför all form av legotillverkning inom plåt.
WIPAB är ett familjeföretag som grundades 1985 och drivs idag i andra generationen. På många
sätt har vi det lilla bolagets personlighet. Vi håller vad vi lovar, har en väldigt stor flexibilitet
och levererar en mycket hög kvalitet till ett konkurrenskraftigt pris. Vi tackar aldrig nej till jobb,
allt för att kunna bygga starka och långa kundrelationer.
Att vi är privatägda innebär också att vinsterna återinvesteras i verksamheten. Vi har
idag en modern maskinpark och en komplett verkstad, och vi använder oss av de senaste
svetsmetoderna. Tillsammans med vår personals höga kompetens gör det att vi kan tillverka
produkter av absolut högsta kvalitet.

Certifieringar
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WIPAB är miljö- och kvalitetscertifierat enligt IS0
14001 och 9001. Under 2017 inleddes också
arbetet med svetscertifieringar.

LBS
ELKONSULT AB
Med över 30 års erfarenhet hjälper vi våra kunder och
samarbetspartners med allt från elkonstruktion, automation och elskåpsbyggnation till maskininstallation,
både på plats i vår verkstad och ute hos kund.
Vi ser som vår styrka att kunna jobba i nära relation till
våra kunder och bistå dem med bästa kvalitet till korta
och säkra leveranstider.

Timmermansgatan 3 · 664 34 Grums · Mail: info@lbselkonsult.se · www.lbselkonsult.se
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En komplett systemleverantör
På WIPAB har vi kapaciteten och kunskapen att vara med under hela tillverkningsprocessen,
från start till mål. Vi utför laserskärning, bockning, svetsning, ytbehandling, montering och
slutkontroll.
För dig som kund är det både tryggt och smidigt. Dels vet du att det kvalitetsfokus
som vi har följer produkten under hela resan, vilket garanterat ett lyckat slutresultat.
Dels slipper du att blanda in fler aktörer när produkten ska tas fram, vilket innebär mer
kostnadseffektiva lösningar.
En annan fördel med att ha all kompetens i huset är det täta samarbetet mellan våra
anställda. Det ger oss en flexibilitet som vi använder till att få riktigt nöjda kunder.

RÄTT VAL FÖR LEGOTILLVERKNING
INOM VERKSTADSINDUSTRIN
FRÄSNING • SVARVNING • BORRNING
SVETSNING • PLANSLIPNING • MONTERING

PT:s MEKANISKA AB
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0586-544 74 • info@ptmek.se

DIN SAMARBETSPARTNER NÄR DET GÄLLER
BLÄSTRING OCH MÅLNING

WWW.KBMAB.COM

Laserskärning

Stans / Kombi

Kantpressning

Lasermärkning

Lasersvetsning

www.se.trumpf.com
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Från idé till färdig produkt
När våra kunder ska ta fram en produkt är vi en trygg partner under hela vägen. Vanligtvis
kommer våra kunder till oss med någon form av idé. Då tar vi fram ritningsunderlag och
diskussionsunderlag, och testar om lösningen är möjlig. Sedan tillverkar vi produkten.
I den här processen är vår erfarenhet ovärderlig, för vi använder den till att leda våra kunder
rätt. Om vi till exempel ser förbättringsmöjligheter i en idé säger vi förstås det. Sedan arbetar
vi tillsammans med kunden fram det bästa alternativet. Våra många år i branschen är helt
enkelt ett skyddsnät mot dåliga beslut.
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Alla typer av
specialprodukter
Vi har personal och maskinella resurser att tillverka diverse
specialprodukter, från grillar till ventilationsaggregat. Våra
medarbetare kan lösa det mesta, så berätta om din tanke
så fixar vi resten!
En av våra mest välkända specialprodukter är grillarna
Grillprinsen och Grillkongen, som står på allmänna platser
i Norge. De är tillverkade i syrafast material och är i stort
sett underhållsfria.

Pulverlackering
Bra för både
miljö & ekonomi!

Strömsbergsgatan 4, 662 34 Åmål • 0532-608 100 • christer.taserud@industrilackering.se
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En pålitlig kvalitetsleverantör
Våra största kunder finns inom process- och pappersindustrin. Vi tillverkar allt inom plåt,
från småprodukter till stora blåslådor, åt branschledande företag.
Att vi återkommande får det förtroendet beror på att vi alltid levererar kvalitet i rätt tid.
Vår personals egenkontroll säkerställer att produkterna fungerar precis som de ska, direkt.
Att stora industrikunder helt litar på oss och värdesätter vår höga kvalitet är vi självklart
mycket stolta över.
Ibland inträffar dock oväntade saker. Men om något går sönder hittar vi snabbt en lösning, så
att våra kunders produktion snart är igång igen.
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www.pwc.se/Karlstad

- Företagarguiden − snabba och enkla råd för företagare
info@pwc.se/foretagarguiden
- Företagarbloggen – för dig som driver eget
blogg.pwc.se/foretagarbloggen
- Taxmatters – Sveriges skatteblogg
blogg.pwc.se/tammatters
Kontakta PwC om du vill vet mer på tel. 010-212 50 00 eller mail kundcenter@se.pwc.com
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Skåp med hål på rätt ställen
På WIPAB tillverkar vi allt ifrån apparatskåp till specialskåp. Våra skåp blir precis
som våra kunder vill ha dem, till exempel när det kommer till pris, kvalitet
och design. En stor vinst med att köpa skåp av oss är också att vi tar hand om
håltagningen. Du får alla hål på rätt ställen, med en gång.
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Säkra maskininbyggnader
Har du maskiner eller transportbanor som behöver byggas in för att öka säkerheten?
Av ABB köper vi specialanpassade skalinbyggnader i exakt rätt mått. Sedan gör vi
inbyggnaden ute hos dig – enkelt och smidigt!
Vårt mångåriga samarbete med en så högklassig aktör som ABB borgar
för en riktigt bra slutprodukt.

—
Teknik i framkant.
Vi har produkterna.
Vårt erbjudande inom automation och maskinsäkerhet är bland de mest omfattande på marknaden och nya produkter utvecklas ständigt. Genom integration och
kommunikation mellan produkter förbättras funktionaliteten.
Ambitionen är att göra det enkelt att skapa säkra arbetsplatser genom kunskap,
produkter och lösningar för produktionsvänlig säkerhet. Ett komplett och koordinerat sortiment med hög tillförlitlighet och prestanda även för de mest krävande
applikationerna är ABB ett tryggt val. abb.se/lagspanning
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Timmermansgatan 3
Box 36, 664 21 Grums
Tel: 0555-430 60
wipab@wipab.se
www.wipab.se

Betning av rostfritt
All betning av rostfria komponenter utförs i miljövänligt NOX-fritt betbad
0554-130 40 • info@wermlands-betning.se
www.wermlands-betning.se

• 13565 • www.jssverige.se

BETNING & SERVICE

