LN Industrimontage &
Härdteknik i Piteå AB

”We try harder”

LN Industrimontage
& Härdteknik i Piteå
- din specialist inom den tunga industrin
Härdteknik grundades i Piteå 2008 och är idag ett
dotterbolag till LN Industrimontage som grundades i
Boden 2012. Vi riktar oss främst till aktörer inom den
tunga industrin i norra Sverige. Vi har lång erfarenhet
av att leverera omfattande tjänster gentemot pappersbruk, stålbruk, järnverk, järnväg, gruvor, och
byggföretag med fokus på stålkonstruktioner.
LN Industrimontage & Härdteknik i Piteå utgör tillsammans en företagskonstellation med både en stor
maskinpark och djuplodad kompetens. Vår totala
verkstadsyta är 2 500 kvadratmeter och vi har en lyftkapacitet på 10 ton. Med egen konstruktör levererar
vi efter korta och kostnadseffektiva ledtider. Vi besitter

en bred kunskap inom tillverkning, maskinbearbetning, svetsning, konstruktioner, härdning- och värmebehandling. Med kapacitet att ta sig an rollen som
totalpartner är vi den enda kontakt du behöver ha för
att få alla dina önskemål, krav och behov uppfyllda.
Med bland annat tre ISO-certifieringar och två
EN-certifieringar är vi ett av Sveriges mest certifierade företag inom vårt område. Det är en tydlig
kvalitetsstämpel på att vi brinner för vårt yrke och
vår bransch. Vi är även stolta vinnare av tre Gaseller
(2017, 2018, 2019) där vi även tilldelats titlar som
Mästargasell, Årets tillväxtföretagare, Almi tillväxtligan
och Superföretagare.

Ackred. nr. 193 9
ISO/IEC 17065

En rikstäckande familjekoncern som levererar tjänster och lösningar inom VVS,
industri, verkstad och sprinkler till företag och privatpersoner.
Vår verkstadsavdelning har unik kompetens och klarar av
att tillverka det mesta din verksamhet behöver.
Fläktgatan 11, Piteå

010-414 40 00

info@ivab.com

www.ivab.com

Maskinbearbetning
är vår styrka
Vi på LN Industrimontage & Härdteknik i Piteå utför flera olika tjänster inom den tunga industrin, där vi besitter en stor och bred kompetens och utför allt med hög kvalitet och precision.

Härdning och
värmebehandling
Industri
-

Tillverkning
Industrimontage
Service/underhåll
Lagertekniker
Uppriktning/balansering
Svetsning
Maskinbearbetning (CNC-fräsning
och CNC-svarvning)
Mobil arborrning

-

Härdning
Sätthärdning
Normalisering
Avspänningsglödning
Mobil värmebehandling

En idé, en kontakt, hela din profil.
Med hög service, kunskap och erfarenhet hjälper vi dig att profilera företaget och stärka varumärket.

Välkommen till Idépoolen Profile Center!

www.idepoolen.se

En av regionens
största maskinparker
Maskinpark
Vår maskinpark är en ändamålsenlig och kontinuerligt uppdaterad maskinpark som
är under ständig utveckling baserat på nya behov och önskemål från de marknader vi
jobbar gentemot.

Verkstad
-

Totala verkstadsytan Piteå och Boden, 2 500 kvadratmeter
Lyftkapacitet, 10 ton
Legotillverkning
Egen konstruktör och svetsning (IWS-ansvarig)
Fräsning (CNC)
Svarvning (CNC)
Hening
Kilspår
Gasskärning
Legosvetsning

Fläktgatan 26, Piteå • 0911-21 14 15
www.svetsprodukter.se

HYR ERT
SPABAD
!
H OS OSS

Glöm inte att ta hand
om företagets viktigaste
verktyg – er själva!
Hyr ett utespa från Marquis och ta
hand om både kropp och själ efter
en tuff arbetsdag. I ett eget Marquis
spabad badar ni ute året runt
i 38 grader varmt vatten!
Kontakta oss så berättar vi mer om hur
ni hyr ett spabad till ert företag!
K

FÖRVERKLIGA DINA DRÖMMAR
Lulevägen
35, Boden. Tel 0921-513 00

Kabelgatan 9
943 31 Öjebyn
070-656 52 29
info@hardteknik.se
www.hardteknik.se

Hantverkaregatan 1
961 33 Boden
0921-158 80

• 17820 • www.jssverige.se

order@lnindustromontage.se
www.lnindustromontage.se

Norrbotten

