




Den medvetna är metodisk och kontrollerande, men tar lång tid på sig 

för att dra en slutsats. Den omedvetna kan snabbt bilda en uppfattning, 

men är ofta slarvig och oprecis. Det finns dock en sak som hjälper dig att 

kringgå de båda tankesystemens fallgropar, nämligen intuition. 

För är man tillräckligt kunnig och erfaren inom ett visst område hämtar 

den omedvetna tanken information från den medvetna. Då uppstår det 

som definierar oss, det såväl blixtsnabba som korrekta beslutsfattandet. 

Att vi väljer den leverantör som passar dig och din verksamhet bäst.  

Att du får dina leveranser i tid. Att du inte behöver vänta på svar. Att du kan 

beställa fästelement och andra mekaniska komponenter från jordens alla 

hörn. Det är kombinationen av vårt kunnande och vår erfarenhet. 

Vår väl utvecklade fingertoppskänsla.

Hjärnan använder sig av två vitt skilda tankesystem — den medvetna 
och den omedvetna tanken. Rätt kombinerat blir det oslagbart.

Intuitiv kunskap
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Tänk större
Världen är stor — och vårt sortiment består av 
fästelement och andra mekaniska komponenter 
från jordens alla hörn.

Vilket innebär en rad möjligheter för dig. Som att du alltid kan hitta 

den detalj du söker, vare sig det är ett standardiserat fästelement  

eller en ritningsbunden komponent. Alltid med både kvalitet och 

pris i fokus. 

Bland våra största kunder hittar du idag främst företag inom 

verkstadsindustrin, men det är inget vi är begränsade till. Med vårt 

globala nätverk av leverantörer kan vi leverera fästelement och 

andra mekaniska komponenter till alla typer av produkter  

och företag. 

Vilket gör att du enkelt kan sänka dina kostnader och samtidigt 

få ett effektivare leveransflöde genom att använda oss som 

helhetsleverantör.
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Rördetaljer

Plåtdetaljer

Tråddetaljer

Påsförpackningar

Standard
fästelement

Sammanfogade  
detaljer

Kallstukade 
detaljer

Svarvade och  
frästa detaljer
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Standard
fästelement
Vi levererar ett komplett program. 
Allt ifrån skruvar och muttrar till 
kilar och blindnitar. Har vi inte det 
du söker i lager skaffar vi det.

Standard 

mutter enligt 

DIN 6926.
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Kallstukade 
detaljer

Kallstukad detalj  

i dimension 

ø 28 × 20 mm, ½ UNC.

Kallstukning är en kostnadseffektiv 
tillverkningsmetod där man utgår ifrån 
ett trådmaterial för att forma detaljen. 
Tvärhål, spår, lättringar med mera görs 
genom efterbearbetning.

7KALLSTUKADE DETALJER



Svarvade och  
frästa detaljer
Skärande bearbetning i de flesta 
material såsom stål, mässing,
aluminium, rostfritt, koppar, 
plast med mera.

Hålskruv av stål i  

dimension M16 × 1,5 mm.
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Pressad klammer för rör i 

dimension ø 20 mm.

Plåtdetaljer
Såväl små som stora serier. 
Tillverkning sker genom stansning, 
pressning, skärning, bockning, 
gängning med mera.
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Tråddetaljer
Allt ifrån enkla, klippta pinnar till mer 
avancerade, bockade tråddetaljer. 
Med eller utan efterbearbetning.

Bockad tråddetalj i 

dimension ø 5,0 mm.
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Kapade och bearbetade rör i 
framförallt stål, mässing och 
rostfritt.

Rördetaljer

Bearbetad rördetalj 

till möbelindustrin.
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Excentrisk tapp monterad med en nylonbussning, säkrad med en låsring.

Sammanfogade  
detaljer
Vi hjälper dig gärna med att montera 
eller sammanfoga detaljer. På så 
vis kan du köpa ett artikelnummer 
istället för flera, och få ett effektivare 
logistikflöde.
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Påsförpackningar
Beställer du flera olika detaljer kan vi hjälpa 
dig med att paketera dem i färdiga kit, både 
de detaljer vi levererar till dig och detaljer du 
förser oss med.

Kundanpassade 

fästelements-kit.
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Noga utvalt
Erfarenhet, kunskap och känsla — det är vad som 
krävs för att alltid välja rätt leverantör till varje detalj.

För att kunna erbjuda dig det bästa måste vi samarbeta med de bästa. 

Därför väljer vi alla våra leverantörer med omsorg. Vilket gör att vi 

idag jobbar med de som är världsledande inom sina områden. Våra 

europeiska leverantörer hittar du bland annat i Sverige, Tyskland, 

Italien, Spanien, England och Frankrike. Våra asiatiska framförallt i 

Taiwan och Kina. 

Eftersom vår ambition alltid är att växa tillsammans med våra 

leverantörer — för att på bästa sätt kunna möta dina krav — krävs ett 

kontinuerligt kvalitetsarbete. Därför har vi egen personal på plats i Kina 

för att arbeta med just det. För att ytterligare försäkra oss om kvalitén 

på de produkter vi levererar till dig kontrollerar vi allt inkommande 

gods själva. Innan det når dig. 

Självklart är vi även kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 

och 14001.
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”Vi avgör vilken 
leverantör som 
passar bäst till 
den detalj du 
beställt utifrån fyra 
kriterier: produkttyp, 
precisionskrav, 
seriestorlek och 
leveranstid.” 
Johan Ericsson,
säljare
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”Din leverans ska 
anlända i tid och 
vara paketerad efter 
dina önskemål. Det 
ska inte vara svårare 
än så.” 
Magnus Svensson,
lagermedarbetare
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Träffsäker logistik
Snabb, säker och effektiv. Så tycker vi logistik ska vara 
— och vi ser till att det blir så.

Vi tar alltid vårt ansvar för att leveranserna ska nå dig i tid. Det tycker 

vi är en självklarhet. Det är därför inte ovanligt att vi ligger steget före 

dig i planeringen. Att det är vi som säger till och påminner dig om 

när det är dags att beställa din specialdetalj, då vi med hjälp av vårt 

bevakningssystem kan följa ditt konsumtionsmönster. 

Och för att försörjningen av dina produkter ska fungera ännu 

smidigare — och samtidigt slippa allt krångel med order- och 

artikelnummer — har vi också vårt egna logistiksystem Techno online™. 

Genom att scanna streckkoderna på de artiklar vi levererar till dig kan 

du, med hjälp av Techno online™, snabbt och enkelt lägga en  

ny beställning. 

Utöver att jobba med våra egna system så skräddarsyr vi 

logistiklösningar efter dina behov och önskemål.
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Klara besked 
Vi tycker det är lika krångligt med byråkrati som du 
— och den undviks bäst genom ett nära samarbete.

Därför har vi valt att arbeta med projektansvariga säljare. Ett ansvar 

som sträcker sig från början till slut, från start till mål. För dig innebär 

det kortare beslutsvägar, snabbare besked och ett bättre resultat. För 

oss innebär det drivna, engagerade och målinriktade medarbetare 

som trivs och växer med ansvar. 

Du kommer dock inte bara i kontakt med våra säljare, utan även en 

hel stab av kunniga medarbetare. Alla med sina olika expertiser, alla 

redo att svara på dina frågor och funderingar. Men i slutändan är det 

alltid din säljare som bär ansvaret — från ritning till leverans.
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”Våra säljare 
ansvarar för hela 
projektet. Från 
start till mål. 
Det ger korta 
beslutvägar och 
bra kontroll.”
Claes Svensson,
försäljningschef
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Vi började som grossist och 

helhetsleverantör till den 

svenska industrin redan 

1993. Sedan dess har vi lärt 

oss en hel del. Idag vet vi 

att våra största styrkor är 

leveranssäkerhet och service. 

Vi vet nu också fördelarna 

det innebär med ett globalt 

nätverk av leverantörer, för 

nu kan vi alltid välja den 

leverantör som passar bäst 

till de fästelement eller andra 

mekaniska komponenter du 

efterfrågar.

www.technoskruv.se
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