
Innovations are built together

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



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.

Meconet erbjuder 
helhetslösningar genom 
hela produktlivscykeln

Produktutveckling
och planering av
tillverkningsprocessen

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

verktygstillverkning

Tillverkning och
kärnkompetenser

• fjädrar
• stansning
• djupdragna produkter
• montering och logistik



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 utvecklas tillsammans 
med våra kunder

Du använder 
förmodligen Meconet 
produkter mer än

100
gånger om dagen.



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.

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.



Innovations are built together

Meconet är er nordeuropeiska partner inom fjädrar,
stansning, djupdragna produkter och kvalificerad montering.

Vi konstruerar och tillverkar krävande metallkomponenter
och utför monteringsarbeten enligt våra kunders krav.

www.meconet.net

• Pihtipudas, Finland
• Vantaa, Finland
• Äänekoski, Finland
• Bern, Schweiz
• Stockholm, Sverige
• Tallinn, Estland

Meconet plats


