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MER ÄN 100 ÅR, 
MER ÄN 100 GÅNGER 
PER DAG



MECONET är er Nordeuropeiska partner inom fjädrar, stansning, 
djupdragna produkter och kvalifi cerad montering. Vi konstruerar 
och tillverkar krävande metallkomponenter och utför monteringsarbeten 
enligt våra kunders krav. Vi arbetar tillsammans med våra kunder 
i utmaningar inom produktutveckling, tillverkning och logistik.



MECONET ERBJUDER 
HELHETSLÖSNINGAR GENOM 
HELA PRODUKTLIVSCYKELN
VI ARBETAR med hela kedjan från produktutveckling till prototyper 
och mindre serier till effektiv serietillverkning. Ju tidigare vi börjar 
samarbetet, desto större påverkan kan vi tillsammans göra på 
slutproduktens pris och funktionalitet.

1. PRODUKTUTVECKLING 
OCH PLANERING AV 
TILLVERKNINGSPROCESSEN

• produktdesign och processimulering 
• alternativa produktionsmetoder 
• prototyper och mindre serier
• egen verktygskonstruktion och  

verktygstillverkning

2. TILLVERKNING OCH 
KÄRNKOMPETENSER

• fjädrar
• stansning
• djupdragna produkter 
• montering och logistik



100
GÅNGER OM DAGEN.

DU ANVÄNDER FÖRMOD-
LIGEN MECONET PRODUK-
TER MER ÄN

VI UTVECKLAS TILLSAMMANS 
MED VÅRA KUNDER

Fjädrar i alla typer av 
lås och handtag

Stansade detaljer i alla 
typer av strömbrytare

Djupdragna detaljer 
i alla typer av 
arbetsmaskiner

VÅRA KUNDER, större som mindre, vill vara världsledande 
inom sina områden. De vill fokusera på sin kärnverksamhet 
och behöver en pålitlig partner som bidrar med
• ökad konkurrenskraft 
• i ett sömlöst samarbete



VI TROR PÅ 
FRAMTIDEN
MECONET är familjeägt sedan mer än 100 år.
Våra kunder är det viktigaste vi har; vi reagerar 
snabbt på era behov och vi arbetar alltid långsiktigt.
Vi investerar i människor, i ny teknologi och arbetar 
med ständiga förbättringar enligt LEAN principerna
Vi är kvalitets och miljöcertifierade enligt 
ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004.
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VI ÄR VERKSAMMA
I HELA NORRA EUROPA
MECONET har sex produktionsanläggningar 
med var och en eget specialist område. 
Våra fabriker fi nns i Helsingfors, Äänekoski, 
Pihtipudas, Tallin, Stockholm och St. Petersburg.
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