En professionell partner till industrin

Det handlar om att svara upp
mot högt ställda krav
LAGERKOMPONENTER I NORDEN AB erbjuder ett genomtänkt program av kvalitetskomponenter till
industrin. Sortimentet innehåller allt från verktygs- och förvaringsskåp till kundanpassade lösningar för entresoler, trappor, kontor och väggsystem. Vi är också en erkänt skicklig legotillverkare med hög kompetens
inom bland annat laserskärning, stansning, robotsvetsning, rullprofilering och lackering.
DET FINNS EN GEMENSAM NÄMNARE i det mesta
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inom plåt. Vi har successivt byggt upp ett eget sor-

Med kunskap, hantverkskänsla och modern tek-

timent som innehåller allt från verktygs- och förva-

nik kan vi erbjuda kunder över hela världen såväl

ringsskåp till kundanpassade entresoler, trappor,
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Flexibiliteten är stor och vi kan skräddarsy det

Historiken ger oss styrka
Vår verksamhet har sitt ursprung i Seffle Metallverk
som grundades redan under 1940-talet. Genom
åren har vi därefter genomgått ett flertal ägarskiften.
Under lång tid var exempelvis företaget, under
Electrolux/Constructors ägande, stor tillverkare av
pallställage och lagerinredning. Verksamheten har
också under många år tillhört Robustkoncernen.
2013 omorganiserades Robustkoncernen och moderbolaget tog det nya namnet GARDEN GROWTH
INDUSTRIES. Den nya organisationen medförde för
vår del ett namnbyte till LAGERKOMPONENTER I
NORDEN AB.

mesta av det våra kunder efterfrågar. Vi har själva
kontroll över hela produktionskedjan, från konstruktion till leverans av färdiga produkter.
Verksamheten omfattar också legotillverkning inom plåt med hög
kompetens inom bland
annat laserskärning,
stansning, robotsvetsning, rullprofilering och
lackering.

F ÖR ETAGET
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- I vår fabrik i Säffle tillverkas
allt från verktygs- och förvaringsskåp till kundanpassade
lösningar för trappor, entresoler,
kontors- och väggsystem.

PRODUKTER

Kvalitetskomponenter till industrin
I vår fabrik i Säffle tillverkas ett brett och genomtänkt
sortiment av industrikomponenter. Här, eller hos någon
av våra samarbetspartners, kan du beställa allt från
verktygs- och förvaringsskåp till kundanpassade lösningar för trappor, entresoler, kontors- och väggsystem.
DET FINNS MYCKET SOM ÄR GEMENSAMT för alla

våra produkter. Utgångspunkten är ofta ett praktiskt
behov på verkstadsgolvet som vi löser med stabila,
genomtänkta konstruktioner med en kvalitet vi vet
står sig i längden.
Grundmaterialet är ofta plåt som vi med moderna maskiner bearbetar fram till färdig produkt. Vi har
kompletta resurser för hela produktionskedjan, från
skärning, stansning och bockning fram till lackering
och färdigmontering.

Programmet utvecklas kontinuerligt och erbjuder stor
flexibilitet. En grundläggande filosofi är att utifrån ett
antal givna grunddelar kunna anpassa mått, utförande och material efter användarens krav. Våra säljare
och konstruktörer är goda lyssnare och fångar ”med
vana öron” upp vad du som kund söker.
Valfriheten är stor. Allt från förvaringsskåp till
kompletta vägg- och kontorsmoduler erbjuds med
stor variation.

PR OD U KT ER
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Väggsystem och
flyttbara kontor
Med modulkonstruktioner i plåt skapas förutsättningar för skräddarsydda utrymmen med hög
flexibilitet och mycket god totalekonomi.
Systemet bygger på enkla grundmoduler som
snabbt och smidigt sammanfogas till trivsamma
utrymmen med väl avvägd balans sett till ljus,

PRODUKTER

värme, kyla och luftfuktighet.
CASSETTE 900 bygger på ett antal enkla grund-

FLYTTBARA KONTOR är en utmärkt lösning i

moduler. Konstruktionen och byggnadssättet gör

anläggningar med behov av extra, avskilda rum

dock möjligheterna till variation vad gäller storlek

inomhus. Kontoren byggs i en eller två våningar

och form närmast obegränsade.

och kan sammankopplas i kort- eller långsida.

VÄGGYSTEM

FLYTTBARA KONTOR

PR OD U KT ER

KONSTRUKTIONEN ger extremt god bärighet och

FÖNSTER I HÄRDAT GLAS

FLERA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

LÅSBARA DÖRRAR

FÄRGANPASSADE VÄGGAR

GOD LJUDABSORBTION

FÄRDIGDRAGEN EL

väggarna klarar stora topplaster. Sektionerna är
i huvudsak tillverkade av icke brännbara material
som stål, gips och mineralull. Brandsäkerheten
är därigenom mycket god.
Väggarna ger likaså ett bra skydd mot EMP och
stänger ute oönskade elektromagnetiska pulser.
Detsamma gäller damm där konstruktionen, genom mycket täta fogar, sluter tätt.
I miljöer med skadliga bullernivåer ger systemet
ett effektivt skydd kring ljudkänsliga utrymmen
som kontor, konferens- och pausrum.

P RO D U KT ER

Skåp och lådor för
rationell förvaring
Lockskåp öppnar möjligheter för rationell förvaring av verktyg, kläder och utrustning av olika
slag, Flexibiliteten sett till storlek och utförande,
vårt breda utbud av plastlådor och kvalitetsnivån
på varje liten detalj gör våra produkter minst sagt

PRODUKTER

svårslagna.
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LOCKSKÅPEN finns i ett flertal olika storlekar

Våra plastlådor kompletterar lockskåpen och är

och är enkla att montera. Utan verktyg ”viks”

den optimala lösningen för rationell lagring och

gavlar och ryggar ihop varefter dörrarna hängs

hantering av smågods. Lådan tar liten plats vid

på plats. Samtliga skåp levereras med lås.

stapling och är mycket stabil och vridstyv.

LOCKSKÅP

PLASTLÅDOR

PR OD U KT ER

Entresoler och
kundunika trappor
Entresolen ger lokalen ett extra våningsplan.
Välkomna kvadratmeter i lägen då utrymme
känns som en bristvara.
Kombinera med stabila, skräddarsydda
trappor anpassade till specifika krav sett till
storlek och form.

ENTRESOLER öppnar möjligheter för effektivt

TRAPPOR med stabila vagnstycken och räcken

och ekonomiskt nyttjande av ytor i lager, fabriker

i stål samt halkfria trappsteg i gallerdurk eller alu-

och kontor. Enkel att montera och expandera i

minium. Trappans vinkel är ställbar och byggs i

lägen då användningen förändras över tiden.

valfritt antal steg. Kan kompletteras med vilplan.

ENTRESOLER

TRAPPOR

P RO D U KT ER
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- Gediget industriellt kunnande i
kombination med den nya tekniken
ger oss bästa möjliga utgångsläge
att prestera legoarbeten av högsta
kvalitet.

LEGO

En stark och teknisk medspelare
för tuffare plåtjobb
Gediget industriellt kunnande kombinerat med den nya
tekniken ger oss utmärkta förutsättningar att prestera
legoarbeten av högsta kvalitet. Vi är idag en erkänt stark
aktör inom plåtbearbetning.
VÅRT STARKA PROGRAM av industrikomponenter

är stommen i vår verksamhet.
Kunskap, erfarenhet och en avancerad maskinpark ger oss samtidigt möjligheter att erbjuda kvalificerade legotjänster inom olika former av industriell
bearbetning.
Vi har kompletta linjer för skärning, stansning, bockning och formning av plåt. Fabriken rymmer också
resurser för robotsvetsning och lackering liksom för
rullprofilering av olika material.
Kvalitet är ett självklart nyckelord
som går som en röd tråd genom
hela verksamheten. Detsamma
gäller våra leverantörer och
samarbetspartners.

Robotsvetsning

L EGOPR OD U KT ION
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LASERSKÄRNING

LASERSKÄRNING/STANSNING
Högeffektiv, flexibel linje för laserskärning/stansning
med kapacitet att klara mycket komplexa bearbetningar.
Stans-/lasercell med tillhörande höglager och robotsvets utför produktionen effektivt med ett optimalt
nyttjande av materialet.

ROBOTSVETSNING

ROBOTSVETSNING
LAGERKOMPONENTER erbjuder kapaciteten av flera
kompletta svetsrobotar.
Med hjälp av ett flertal S4 – vissa med rullbana – och
en S3 kan vi garantera effektiv serietillverkning av
svetsade produkter i såväl stora som små serier.

PULVERLACKERING

PULVERLACKERING
Komplett linje för pulverlackering av detaljer i varierande storlekar. Linjen klarar med hög effektivitet såväl
stora som små serier.
Kapacitet att hantera långgods upp till 8 meter.
Snabba färgbyten ger kostnadseffektiv målning.

RULLPROFILERING

RULLPROFILERING
Konstruktion och avancerad tillverkning av rullformade
profiler av stål eller andra metaller.
Flexibelt valssystem ger oss möjligheter att erbjuda
kundanpassade profiler till mycket låga priser.
Profilerna vidareförädlas genom hålning, klippning
och lackering.

L EGOPR OD U KT ION

Vår anläggning har en högeffektiv,
flexibel linje för laserskärning/stansning med kapacitet att klara mycket
komplexa bearbetningar.

I NDUS T RIKOMLPON
EGOPR
EN TOD
ERU KT ION

Bred kompetens, starka ägare
LAGERKOMPONENTER I NORDEN AB ägs sedan 2013

av GARDEN GROWTH INDUSTRIES AB. Tillsammans
med vårt systerbolag Rullprofiler i Örebro AB kan vi erbjuda kvalitetsprodukter och kvalificerade legotjänster
inom ett flertal former av industriell bearbetning.
I VÅR FABRIK I SÄFFLE tillverkas ett brett och ge-

nomtänkt sortiment av industrikomponenter. Här,
eller hos någon av våra samarbetspartners, kan
du beställa allt från verktygs- och förvaringsskåp
till kundanpassade lösningar för trappor, entresoler,
kontors- och väggsystem.

LAGERKOMPONENTERS FABRIK I SÄFFLE

Gediget industriellt kunnande kombinerat med
den nya tekniken ger oss utmärkta förutsättningar

Vi har kompletta resurser för hela produktionsked-

att prestera legoarbeten av högsta kvalitet. Vi är

jan, från skärning, stansning och bockning fram till

idag en erkänt stark aktör inom plåtbearbetning och

lackering och färdigmontering.

kan erbjuda kvalificerade legotjänster inom olika former av industriell bearbetning.

Vår produktionsanläggning finns i värmländska
Säffle ca 60 km sydväst om Karlstad.

Garden Growth Industries AB

LagerKomponenter AB
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Rullprofil i Örebro AB

KON C ER N EN

L

AGERKOMPONENTER erbjuder ett genomtänkt pro-

gram av kvalitetskomponenter till industrin. Sortimentet

innehåller allt från verktygs- och förvaringsskåp till kundanpassade lösningar för entresoler, trappor, kontor och väggsystem.
Vi är också en erkänt skicklig legotillverkare med hög kompetens inom bland annat laserskärning, stansning, robotsvets-
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ning, rullformning och lackering.

