


DET ÄR NÅGOT SPECIELLT MED 
LEVERANSERNA FRÅN GNOSJÖ.
De material vi använder oss av är till största del stålplåt, rostfritt och aluminium. 
Välj exempelvis en lackad, kromad eller zinkad yta. Vi erbjuder en helhet 
från ritning till monterad och leveransklar produkt. Med en toppmodern 
maskinpark och våra kompetenta medarbetare blir vi fl exibla och kan serva 
er med högsta kvalitet och leveranssäkerhet.

Allt för att kunna tillgodose dina högt ställda krav.

STANSNING BOCKNING PRESSNING SVETSNINGTEKNIK YTBEHANDLING MONTERINGPå Gårö arbetar vi med bearbetning av tunnplåt, men inte uteslutande. Vi har 
många bra exempel där vår typiska småländska hjälpsamhet och samarbete 
företag emellan, blivit ett vinnande koncept. Kontakta oss så berättar vi mer.

En modern arbetsplats som vi anställda är stolta över och som andra pratar om 
som ett föredöme.

• Vi är marknadens val inom plåtbearbetning.

• Vi är ett Gnosjöföretag med personligt engagemang som alltid är steget före.

• Vi erbjuder koncept och kundunika logistiklösningar till kunder i Norra Europa

PLÅT, PLAST, TRÄ OCH DIGITALA
FOTORAMAR I SAMVERKAN

VISION

AFFÄRSIDÉ



TEKNIK

DELAKTIGHET I ETT TIDIGT
STADIE ÄR AV STOR VIKT
För att kunna leverera en kvalitativ produkt är tidig delaktighet en mycket 
viktig del i vårt helhetstänk. Produktionsprocessen bestäms i detta stadie 
där planering, materialval, verktygstillverkning, CAD illustrering och tids-
aspekter ingår.

Allt för att kunna tillgodose dina högt ställda krav.



DINA MÖJLIGHETER MED
AUTOMATISERAD STANSNING
Automatiserat och snabbt. Stansning är en av våra hörnstenar. Vår kompen-
tens inom stansning sträcker sig från små korta serier till stora serier vilka 
kräver fl exibilitet och mångsidighet. Allt det kan vi erbjuda dig. Vi arbetar 
alltid med att minimera materialspill och optimera ledtider för dig som 
kund.

Allt för att kunna tillgodose dina högt ställda krav.

STANSNING



KOSTNADSEFFEKTIV OCH 
RATIONELL TILLVERKNING
Vi har investerat i ytterligare en stanslinje från PIVATIC. Linjen är en av de 
första i elektriskt utförande och hanterar coilvikter upp till 10 ton och bredder 
från 60 mm till 1250 mm där plåttjockleken kan variera från 0,5 till 2,0 mm. 

Vid korta serier bidrar linjen till mindre materialåtgång och är betydligt 
snabbare än vanliga stansmaskiner.

Ett styrkebesked från din kompletta plåtleverantör

STANSNING



PRECISIONBOCKNING & RÄTT 
FLÖDE GER BÄSTA RESULTAT
Ett genomtänkt produktionsfl öde ger bästa resultat. Bockning är en av våra 
hörnstenar. I vår kantpresspark fi nns allt, från manuella kantpressar med 
förberedande simuleringsstationer till högteknologiska bockautomat-
celler som alla genererar korta ställtider och fl exibilitet. Vi utför bockningar 
med hög eff ektivitet och absolut toppkvalitet.

Allt för att kunna tillgodose dina högt ställda krav.

BOCKNING



PRESSNING MED KAPACITET
FÖR SMÅ OCH STORA SERIER
Vår pressavdelning har fl ertalet excenterpressar och hydraulpressar. 
Här utför vi bockning, håltagning, prägling och sammanfogning på 
ett mycket eff ektivt och rationellt sätt. Vi har även excenterpressar med 
matarverk där produktionsserierna vanligtvis är något större.

Allt för att tillgodose dina högt ställda krav.

PRESSNING



KONSTEN ATT SVETSA RÄTT
Varje svets kräver noggrannhet. Hela vårt företag är ISO-certifi erat vilket 
borgar för ett väl genomfört arbete med kvalitet som fokus. Svetsning är 
inget undantag. Här är styrka och utseende viktiga faktorer. Dessa egen-
skaper klarar vi galant. 

Allt för att kunna tillgodose dina högt ställda krav.

SVETSNING



YTBEHANDLING

VARJE PRODUKT HAR SITT
ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Många produkter lackeras i färgkulörer, en del kromas eller zinkas. Ytbe-
handlingen är den slutgiltiga kvalitetsstationen för att produkten ska klara 
de användningsområden den är ämnad för och få sin identitet.

Allt för att kunna tillgodose dina högt ställda krav.



SISTA STADIET GÖR DETALJER
TILL EN FÄRDIG PRODUKT
Produkten får sin slutliga identitet. Vi erbjuder dig som kund hela produk-
tionsledet från teknik till monterad produkt. För oss fi nns inget procenttal 
under 100%. Med vår erfarenhet, vår kompetens och vår högkvalitativa 
maskinpark kan vi leverera toppkvalitet i alla stadier.

Det är vad vi menar med helhet.

MONTERING



VI FINNS HÄR NÄR DU BEHÖVER OSS.

Lisbeth Pettersson
Växel/Ekonomi
0370-33 23 50

Berth Fransson
Teknik/Off ert
0370-33 23 46

Maria Petersson
Växel/Ekonomi
0370-33 17 42 

Marina Johansson 
Order/Leverans
0370-33 23 48

Daniel Petersson 
VD/Marknad
0370-33 23 51 

Andreas Pettersson
Planering/Off ert
0370-33 23 52

Lennart Pettersson
Marknad
0370-33 23 53

Tobias Pettersson
Planering/Logistik
0370-33 23 41

Roland Petersson
Marknad
0370-33 23 43

Mattias Svensson
Kvalitet
0370-33 17 44

Lennart Karlsson
Teknik/Off ert
0370-33 23 54

Pär Johansson
Inköp
0370-33 23 56

Daniel Kristoff ersson
Teknik/Off ert
0370-33 23 57 

Björn Lundberg
Produktion
0370-33 23 40

Reima Puurunen
Lager/Utleverans
0370-33 23 44

Pierre Bengtsson
Teknik/Off ert
0370-33 23 58

Lena Carlsson
Lager/Utleverans
0370-33 23 42

Klas Eriksson
Lager/Utleverans
0370-33 17 43

Trygve Gustavsson
Teknik/Off ert
0370-33 17 45

Henrik Svensson
Lager/Utleverans
0370-33 17 41

Sofi a Petterson 
Personal/Löner
0370-33 17 40 



Gårö Plåtprodukter AB. Box 134, Västergatan 19. 335 30 Gnosjö. 
Telefon: 0370-33 23 50, fax: 0370-33 23 59. info@gppab.se  www.gppab.se

Ge  förtroende Satsa off ensivt Skapa kontinutet Ett personligt engagemang


