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Vi är länken mellan 
idé & produktion 

Det finns ett behov av kvalificerad konstruktions-
hjälp med koppling till effektiv produktion, som 
gör det möjligt för företag som har en ny idé, att 
tillverka sina produkter kostnadseffektivt. Vi gör en 
analys på hur produkten är designad i kombina-
tion med produktionspro cessen. Tillsammans går 
vi igenom de justeringar som bör göras för att hitta 
en idealisk lösning.

Egen design - 
för dig som har en produktidé
Även du som privatperson, eller designer, som har 
en produktidé, kan kontakta oss för att utveckla 
din idé vidare. Vi hjälper dig med 3D skisser och 
produktionsunderlag.

Köp konstruktionstid - 
smidig lösning
Hos oss kan du som inte har en egen konstruktör 
anställd, eller har behov att köpa in några extra kon-
struktionstimmar, göra det smidigt och enkelt via oss.

Vi är ett konstruktions & designföretag, som jobbar B2B 
med design av olika typer av produkter. Företaget 
startades 2018 av Hans Nohrlander, Kenneth Engh och 
Anders Perjans. Tillsammans med vårt systerbolag, 
Metallprodukter i Edsbyn AB, skapar vi olika produktserier till 
företag inom industri, inredning & design och privatper soner.
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