
Metallprodukter i Edsbyn AB
Hantverkargatan 19

828 31 Edsbyn

Metallprodukter grundades 1942 och ägs idag av Hans Nohrlander, Anders Perjans 
och Kenneth Engh. Företaget har ca 30 anställda och omsätter ca 45 miljoner kronor.
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webb: metallprodukter.com
epost: order@metallprodukter.com
telefon: 0271-222 56

Hans Nohrlander 
VD 
070-574 26 00 
hans.nohrlander@
metallprodukter.com

Kenneth Engh 
Inköp 
070-310 14 98 
kenneth.engh@
metallprodukter.com

Anders Perjans 
Marknad 
070-333 87 87 
anders.perjans@
metallprodukter.com

Bosse Karlstorp 
Kundansvarig 
070-220 78 80 
bosse.karlstorp@
metallprodukter.com

Jens Larsson 
Kundansvarig 
070-375 62 92 
jens.larsson@
metallprodukter.com

Sven Forsberg 
Kundansvarig 
070-687 49 71 
sven.forsberg@
metallprodukter.com

Patrik Wengelin 
Produktionstekniker 
070-253 39 42 
patrik.wengelin@
metallprodukter.com

Olov Nilsson 
Produktionstekniker 
070-316 63 51 
olov.nilsson@
metallprodukter.com

Kristin Röjd 
Gods 
070-280 19 38 
gods@
metallprodukter.com

Produktion

Konstruktion & design

Lagerhotell

Kontakt

Personal



Produktion 
Vi har en komplett maskinpark och kan producera mycket av-
ancerade detaljer. Genom att göra rätt produktionsupplägg, öka 
tillgängligheten och produktiviteten så hjälper vi dig att reducera 
kostnaderna. Vi kan erbjuda allt från idé och konstruktion, komplett 
produktion och slutmontering till att lagerhålla färdig produkt för 
senare utleverans.  Vi har duktig personal som ser till att just dina 
produkter kan produceras effektivt till rätt pris. 
Vi har egen tillverkning av nitrogengas. Två parallellt arbetande 
nitrogengeneratorer som gör att vi är helt självförsörjande på nitro-
gengas. 

Vår maskinpark består av: 

Konstruktion & design 
I samarbete med vårt systerföretag 
Elitdesign erbjuder vi våra partners 
professionell konstruktions och 
designhjälp.      
Du kanske har en produktidé, och 
behöver hjälp att komma vidare till 
konstruktion och effektiv produktion. 
Vi designar i Solid Works 3D miljö.

Lagerhotell 
Vi erbjuder lagerhotell och i dags-
läget förfogar vi över ca. 3000 kvm 
lageryta. 
Som partner med oss kan vi erbjuda 
Er hela kedjan – Från idè och kon-
struktion, komplett produktion och 
slutmontering till att lagerhålla färdig 
produkt för senare utleverans. 
       Välkommen att kontakta oss så 
berättar vi mer.

Personal 
Vår personal är vår viktigaste till-
gång, därför är det en självklarhet att 
vi vill skapa trivsel och teamkänsla!
Vid vår senaste satsning byggde vi 
ett nytt fräscht gym samt en helt ny 
matsal.      Vi vill gå till jobbet, vi har kul 
och vi trivs, här har vi högt till tak.  
Det är viktigt för oss!

Varmt välkomna till oss på metallprodukter! 

Vi kan erbjuda allt från idé och konstruktion, 
komplett produktion, sourcing och slutmon-
tering till att lagerhålla Er färdiga produkt 
för senare utleverans.  

Lär känna oss, 
       det kan leda till en lönsam affär!

  

Lär känna oss,        det kan leda till en lönsam affär!
Vi följer noggrant utvecklingen inom vår bransch, särskild när det 
gäller bearbetningsteknik och databaserade hjälpmedel. 
Vår nollfelsanda står hela tiden i fokus och säkerställs genom olika 
förebyggande åtgärder och ett aktivt kvalitetsarbete. Mjuka värden 
lägger vi också stor vikt vid, där utveckling är drivkraft både för oss 
och våra kunder.

Hans Nohrlander, vd

Fiberlaserskärning 
Maskinbearbetning 
Kantbockning 
Rörbockning 
Svetsning 
Pulverlackering/ytbehandling 
M     ontering och packetering
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