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500 år av design och innovation
Från spikfabrik till Skandinaviens största diskbänkstillverkare med kunder över hela
världen – för Intra Mölntorp
har resan varit lika lång som
fascinerande.
Fabriken som tillverkade smidda
spikar vid Kolbäcksåns porlande
forsar startades av ingen mindre än
Gustav Wasa på 1500-talet. Under
senare hälften av 1800-talet utvecklade svärdfejaren Gustav Svalling hantverksskickligheten inom
ramen för industritillverkningens
möjligheter – mästermederna blev
till dåtidens industridesigners.
Hög kvalitet har alltid varit ett
signum för verksamheten och sedan flera år är företaget marknadsledande i alla Skandinaviska länderna på rostfria produkter för kök
och badrum.
– En tidig satsning på det rostfria stålet efter första världskriget
kombinerat med ett starkt fokus på
design ligger bakom framgångarna
de senaste decennierna. Vi levererar produkter som både förenklar
vardagen för miljoner människor
och samtidigt uttrycker harmoni,
balans och klassisk skandinavisk
design, säger vd Erik Kihlberg.
Bland annat kan nämnas företagets innovativa samarbete med
Sigvard Bernadotte från 1950-talet
som resulterade i den storsäljande
rostfria kaffekannan och den klassiska TV-kannan.

Från Mölntorp ut i världen

Intra Mölntorp är idag en av Hall-

kvalitetsleverantör med genomtänkt design och god kundsupport
som främsta kännetecken. Jag ser
ljust på företagets framtid.
Intra Mölntorp levererar till de
flesta stora kökstillverkare och
grossister.

Fakta:
Intra Gruppen är en familjeägd norsk industrigrupp inom
rostfritt stål med producerande
fabriker i Sverige (Mölntorp),
Norge (Trondheim) samt Danmark (Köpenhamn) och säljkontor i Tyskland och Polen.
Gruppen är marknadsledande
i Skandinavien inom diskbänkar, sanitetsprodukter i rostfritt stål, tvättställ och minikök. Intra Gruppen säljer egna
produkter över hela världen,
främst USA, Tyskland och
Finland.
Robotar säkerställer kulturarvet. Fortfarande pågår viss manuell tillverkning av mindre serier men långsiktiga
investeringar i modern och effektiv produktionsutrustning är en förutsättning för Intra Mölntorp att växa på marknaden.
stahammars kommuns största arbetsgivare med 75 medarbetare.
Sedan slutet av 1980-talet ingår
verksamheten som ett fristående
företag i norska familjekoncernen
Intra, där produktionsenheten i
Mölntorp ansvarar för huvuddelen
av diskbänksproduktionen.
– Vi har en mycket bra utveckling, tio procents omsättningsök-

ning årligen, med starkt växande
export, framför allt till USA.
För att klara den ökade konkurrensen, främst från Kina, investerar
Intra Mölntorp i ökad automatisering och designutveckling.
Erik förklarar:
– Vi vill inte vara en lågpristillverkare utan satsar istället på att
ytterligare stärka vår ställning som
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Skandinaviens ledande tillverkare
TPC Components AB i Hallstahammar
är Skandinaviens ledande tillverkare
av precisionsgjutgods. Producenter
världen över av exempelvis bilar, flygplan och gasturbiner uppskattar TPC:s
höga kvalitetsnivå.
Precisionsgjutning enligt vaxursmältningsmetoden är ett mångtusenårigt hantverk. Sedan 1948 har TPC utvecklat och industrialiserat processen med stor framgång.
– Den kunskap och de nätverk som byggts
upp under åren är vår stora fördel. Tendensen
är att vi minskar antalet artiklar och ökar volymerna, säger vd Bertil Bredin.

Flera fördelar

Fördelarna med precisionsgjutning är flera:
• Formfrihet – Konstruktioner kan göras lätta
och starka då tunnväggigt gods kan gjutas.
• Ytfinhet – precisionsgjutning sker med stor
noggrannhet.
• Materialval – Alla gjutbara legeringar är
möjliga.
• Kostnadseffektivitet – lätta konstruktioner
spar materialkostnad. Kombination av flera
komponenter spar sammanfognings- och
kontrollkostnader. Eliminering av bearbetning spar maskinkostnader.
Artiklar som produceras för gasturbiner och
flygplansmotorer testas till 100 procent.
TPC Components i Hallstahammar har idag
220 medarbetare.
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TPC:s styrka är personalens upparbetade kompetens inom precisionsgjutning.
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