
Producera



Din värld är 
vår inspiration
Vår passion är inredningar och förvaringslösningar för professionell miljö. Hyllsystem, däckställ, butiks-
displayer, shop-in-shop-lösningar för att nämna några. Hos oss föds idéer, lösningar förädlas, utvecklas 
och konstrueras. Kvalitet, nytta och effekt är slutmålen. Antingen det handlar om inredningar för lager, 
arkiv, butik eller andra utrymmen. Välj fritt mellan standard- eller skräddasydda lösningar hos oss är det 
mesta möjligt, allt sker i vår egen regi. Egen tillverkning via tekniskt avancerad maskinpark och driven 
personal, i en och samma byggnad. Därför har vi unik kontroll över samtliga moment.

Exponera, förvara, producera
Vi kan säkerställa hög kvalitet lika väl som snabbhet och precision i leverans. Din initiala medverkan är 
också viktig. Det är du som kan din marknad och dina målgrupper. Du stoppar in din värld, dina mål, 
dina krav. Vi tillför det vi är bäst på; formgivning, materialval, konstruktion, tillverkning, leverans. En 
slags ömsesidig inspiration. Slutresultatet blir precis som det är tänkt, eller ännu bättre. 

Sedan 2011 ägs Steelo av Lagercrantz Group, en koncern med verksamhet i sju länder och som sedan 
2001 är börsnoterat på OMX Stockholm och Nasdaq. 

Välkommen till vår skapande verkstad.

Design

Med utgångs-
punkt från behov 
eller idé skapar 
vi attraktiva  
designförslag.

Designen förädlas 
till en färdig 
konstruktions-
lösning.

Effektivt produk-
tions-flöde med 
all tillverkning 
samlat under vårt 
eget tak.

Kundanpassade 
logistiklösningar 
med allt från 
emballage till 
leverans.

Installation  
på plats  
hos slutkund.

Vår process

Konstruktion Produktion Logistik Installation
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All vår konstruktion sker i Solid Works och går hand i hand med produktio-
nen. Vilket i sin tur innebär snabb och effektiv framtagning av nya produkter. 
Till detta kommer vår avancerade teknik, ett produktionsflöde som styrs av 
ett intelligent MPS-system med kvalitetssäkring i samtliga led. Tack vare våra 
medarbetares erfarenhet och fullödiga förmåga kan prototyper utvärderas 
och godkännas av kund i god tid innan serietillverkning påbörjas.

Oförtröttlig stansning
Stansmaskinerna är oerhört potenta beståndsdelar i vår 
produktion. Vi förfogar över dubbla helautomatiska stansar 
(av märket Trumpf). Dagtid kör vi kortare serier, under natten 
längre serier, på så vis utnyttjar vi vår avancerade utrustning 
maximalt.

•	 Klarar flertal operationer som 
exempelvis: omformning, försänk-
ning och gängning.

•	 Kvalitetskontroller sker löpande 
mot ritning.

•	 Stansarna är datorstyrda och 
helautomatiska, in-och utplockning 
av material sker med robot.

Avancerad teknik 
och kompetent personal
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Kraftfull 
bockning
Vår moderna linje för panelbockning är 
perfekt för tillverkning av långa produktions-
serier. Maskinen förprogrammeras för nästa 
körning under drift. 

•	 Extremt produktionseffektiv för 
långa produktionsserier.

•	 Helautomatisk; renklipper, stansar, 
bockar, gradvänder, kort-och 
långsidesbockar i en och samma 
följdprocess.

•	 Även paketering och lackning sker i 
direkt anslutning med tillverkningen.

6     www.steelo.se www.steelo.se    7   



Våra helautomatiska bockningsmaskiner är utrustade med inbyggda saxar, 
kompletterat med styrda kantpressar. Sålunda erbjuder vi mycket sofistike-
rad teknik, vilket innebär att vi kan utföra i princip alla typer av bockningar.

Kraftfull bockning

•	 Avancerad bockningsmaskin för 
medelstora och långa produktions-
serier.

•	 Repetitiv produktion för högsta 
kvalitet.

•	 Datastyrd och helautomatisk 
med extremt korta ställtider och 
automatiska verktygsbyten. In- och 
utplockning av material sker med 
robot.

•	 Lämpar sig för mindre och medel-
stora produktionsserier.

•	 Miljövänlig med elektrisk styrning, 
hög precision och låg elförbruk-
ning.

•	 Datastyrda kantpressar med korta 
ställtider, off-line programmering 
och hög flexibilitet. 
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Miljövänlig
pulverlackering
Innan pulverlackeringen genomgår produkterna 
tvättning i en vattenbaserad process. Detta sker 
i ett helt slutet system där hanteringen är berö-
ringsfri. Lackeringen utförs med speciell pulver-
färg, en miljövänlig hårdplast. Vi kan givetvis ta 
fram exakt den nyans eller kulör som önskas.

Effektiv 
montering
I omedelbar anslutning till lackeringsanlägg-
ningen monteras och packas produkterna 
eller komponenterna. Fraktbolag hämtar 
godset från vår anläggning för vidare distri-
bution direkt till dig som kund. Som sagt vi 
har kontroll över hela processen.

•	 Miljövänlig pulverlacksanläggning 
med förprogrammering och mät-
ning av färgtjocklek, genererar hög 
lackeringskvalitet. 

•	 Modernt pulverkök från Wagner 
samt förhängning av produkter 
som sker med specialupphäng-
ning, resulterar i minimal ställtid 
samt optimalt lackeringsflöde.

•	 Ytbehandling sker med bonderite 
för bästa resultat.

Svetsning
med precision
Som regel eftersträvar våra konstruktörer att 
minimera svetsmomenten, där det krävs använ-
der vi, mig-, tig- eller punktsvetsning via våra 
erfarna och yrkesskickliga medarbetare.
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Steelo AB. Industrivägen 31. S-330 10 Bredaryd, Sweden
Tel: +46 (0)370 37 41 00. Fax: +46 (0)370 37 41 25.

Email: info@steelo.se   www.steelo.se


