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Sahlgrenska Universitetssjukhus, 
Nordeuropas största sjukhus, har valt 
Kardells städmoppar för att de är 
bäst.

– Sverige ligger långt fram i produkt-
utvecklingen. Längst fram ligger vi, 
bekräftar Katrin Larsson, säljansvarig 
Kardell AB.

I 45 år har företaget Kardell AB varit verk-
samt. Från början var verksamheten inriktad 
på sömnad av gardin- och överkastfransar. 
Idag tillverkas uteslutande golvmoppar till 
den professionella städindustrin med fokus på 
ergonomi och effektivitet. Sedan 1999 bedrivs 
tillverkning och produktutveckling i Tobo.

– Vi har en fl exibel produktionslinje här för 
att snabbt kunna ta fram nya modeller i nya 
material och design eller mindre serier för 
våra kunder. Snabb service, hög kvalitet och 
nära dialog med kunderna är av största vikt 

Kardell lever på hög kompetens och en väl utvecklad maskinpark. Till vänster säljansvarige 
Katrin Larsson, överst till höger sömmerskan Anna-Lena Edin.

Tel: 0295-340 66 •  Fax: 0295-340 63
info@kardell.se • www.kardell.se
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Marknadsledande utveckling från Tobo
Kardell har tätplats tack vare personalens kompetens

för Kardell. Tack vare vår personals kompe-
tens kan vi hela tiden utveckla nya produkter 
med tanke på olika materials kombinerade 
prestanda, underlag, typ av smuts och ergo-
nomihänsyn.

Sverige är hemmamarknaden, men företa-
gets moppar går även på export.

Dansk ägare stimulerar
Förra året köptes företaget upp av det danska 
företaget Vikan. 

Vikan, som tillverkar hygienverktyg som 
kvalitetsborstar och skrapor, vill etablera sig 
på moppmarknaden och valde ett strategiskt 
beslut att köpa Kardell. Därmed erhöll man 
nödvändig kompetens och marknadsandelar.

– Vi har bra ägare som ger oss fi nansiell 
styrka samtidigt som de litar på vår kom-
petens. Vi måste leverera resultat men det 
stimulerar enbart till fortsatt utveckling av 
våra produkter. 

Företagets nye VD heter Kristian Neder-
gaard. Kristian har fl yttat med sin familj från 
Jylland i Danmark till Tierp i Uppland för att 
leda verksamheten.

Kardell AB har även produktion av större 
serier i Estland. 

Nyinvesterar
Vid årsskiftet investerar företaget ytterligare i 
en helt ny vävmaskin. 

– Vår uppgift är att hela tiden vara det mest 
attraktiva alternativet för våra kunder. Ut-
vecklingen är snabb och vi bidrar gärna till att 
driva den framåt, säger Katrin Larsson.

Glada kor ger godare mjölk
Maria Hedman, Tobo, 

med en av sina 26 kor.

www.geß eortensmejeri.se
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    Utvecklingen 
är snabb och vi bidrar 
gärna till att driva den 
framåt


