Höganäs

Fr. v. VD Bengt
Swedin, Karl-Erik
Johansson samt
Andreas Båge.

En kompetent industripartner i Höganäs
med lång tradition och korta ledtider
dreas är delägare och produktionschef
och Karl-Erik ansvarar för att räkna på
de flesta jobben och för logistiken.
– Vi har en enorm bredd och kan
göra det mesta inom huset. Dessutom
är vi omställningsbara och kan erbjuda
flexibilitet och snabba leveranser, säger
Bengt och Andreas.

Höganäs-Plåtslagaren är en kompetent industripartner som utför både maskinbearbetning, industriplåtslageri och byggplåtslageri, samt industriunderhåll.
Företagets målsättning är att erbjuda sina kunder allt från stöd
i utvecklingsprocessen med val av produktionsmetod och material till snabba leveranser av produkter med hög kvalitet.
Höganäs-Plåtslagaren, mer känt som
”Plåtslagaren”, är en lokal resurs tillgänglig för alla; företag, offentlig verksamhet och även privatpersoner.
Företaget grundades redan 1937 och

sysselsätter idag tio anställda och drivs
av Bengt Swedin, Andreas Båge och
Karl-Erik Johansson.
Bengt förvärvade företaget den 1 januari 2008 och innehar VD-posten, An-

Bred kundkrets

Företagets marknad är främst nordvästra Skåne, men man har även kunder
i Stockholm och Göteborg. Bland stora

uppdragsgivare kan nämnas Höganäs
Bjuf AB, Höganäs AB, Calderys Nordic
AB, FOSS Analytical AB, NCC och förstås Höganäs kommun.
I den moderna maskinhallen finns alla
slags maskiner för tillverkning av produkter av hög kvalitet. Rostfria produkter
tillverkas till läke- och livsmedelsbranschen och för industrin görs bland annat
service och underhåll på maskiner och
metallkonstruktioner. Utsmyckningar,
inredningsdetaljer och konstverk, ja listan kan göras lång om vad Plåtslagaren
kan utföra.

Hög kompetens

– Vi är självförsörjande och vår personal har en mycket hög kompetens, säger
Bengt och Andreas.
Oftast involveras Plåtslagaren redan
i utvecklingsmomentet av kundernas
mekaniska produkter. De uppskattar
och värdesätter företagets djupa yrkeskunskap samt flexibilitet som både ökar
kvaliteten på produkten och bidrar till en
förbättrad produktkalkyl.
Långvariga och djupa samarbeten
med kunderna är kännetecknande för
Höganäs-Plåtslagaren.

www.naringslivsspegeln.se



