En koncern i världsklass

En koncern
i världsklass!
AnVa bidrar till våra kunders konkurrenskraft genom pålitliga leveranser av
komponenter i hög kvalitet. Med en total
omsättning om drygt 400 miljoner kronor
och ca 250 anställda har vi musklerna att
kunna erbjuda kompletta helhetslö
 sningar
och smala specialistkunskaper – från det
stora till det lilla.
Vi strävar efter att hålla världsklass inom
våra verksamhetsområden och är nationella
och globala leverantörer till krävande kunder
inom fordons-, gruv-, skogs-, trädgårdsoch verkstadsindustrin.
Måttet på vår kvalitet får vi genom våra
kunders tillfredsställelse och vi satsar stort
på engagerade medarbetare som brinner för
verksamheten och sätter kundernas behov
och förutsättningar i fokus.
AnVa bedriver ett aktivt kvalitets- och
miljöarbete och innehar certifieringar enligt
internationella standarder. Detta säkerställer
att våra kunder får en produkt eller lösning
som håller måttet – inifrån och ut.

Formgjutna elaster för
krävande miljöer
AnVa Polytech AB
Box 116, 686 23 Sunne
Besöksadress: Sundgatan 21
Telefon: 0565-173 00
Våra certifieringar:
• ISO 9001
• ISO/TS 16949
• ISO 14001

AnVa Polytech är en kvalificerad partner inom utveckling och
tillverkning av produkter i gummi, silikon och TPE samt i kombinationer med plast och metall.

KOMPETENSER:

Vår styrka är vår dedikerade kundservice och tekniska kompetens
samt vårt övergripande miljötänk, vilket borgar för att våra kunder
i alla aspekter får rätt support hela vägen från idé till hållbar leverans
av tjänst och produkt.

• miljögummi

Majoriteten av våra produkter är anpassade för krävande tempe
raturområden, gaser, bränslen, vätskor och andra tuffa miljöer.
I vårt materiallabb utvecklar vi skräddarsydda material utifrån
kundens specifikation och den miljö som produkten ska fungera i.

• vision

• material- och
produktutveckling
• verktygstillverkning
• automation
• lasergradning

Vi har produktionsenheter i Sverige, Litauen och Kina.

Högkvalificerade stålprodukter
utifrån kundens behov
AnVa Components AB
Box 10135, 952 27 Kalix
Besöksadress:
Järnvägsgatan 55
Telefon: 0923-799 50
Våra certifieringar:
• ISO 9001
• ISO/TS 16949
• ISO 14001

AnVa Components levererar högkvalificerade produkter i legerat
stål till en global marknad.

KOMPETENSER:

Här finns den nödvändiga kompetensen, de moderna resurserna
och förmågan att se kundens behov. En fullvärdig partner längs
hela vägen från konstruktion och prototyptillverkning till serieproduktion – hela tiden med fokus på att åstadkomma optimalt
kostnadseffektiva flöden på lång sikt.

• värmebehandling

Tillverkningen utgörs i huvudsak av rotationssymmetriska detaljer
för fordons- och verkstadsindustrin.

• automation

• kallformning
• skärande bearbetning
• slipning
• rullgängning
• produktprovning

Världsledande rör och totalt
ansvar från ämne till produkt
AnVa Tubes &
Components AB
Box 200, 631 03 Eskilstuna
Besöksadress: Fraktgatan 6
Telefon: 016-12 50 50
Våra certifieringar:
• ISO 9001
• ISO/TS 16949
• ISO 14001

AnVa Tubes & Components hjälper till med materialval
samt lagerhåller och kapar specialrör och stångmaterial från
världsledande leverantörer till världsledande och krävande
industrikunder. Vi bidrar också med effektivt logistikkunnande.

KOMPETENSER:

Med våra rör och stänger som bas har vi byggt en effektiv, hög
automatiserad bearbetningsverkstad som levererar till de mest
krävande och framgångsrika industrikunderna. Vi bearbetar även
gjutgods och har samarbete med effektiva gjuterier. Vi drivs av
att leverera produkter exakt enligt våra kunders krav och exakt
på utsatt tid.

• skärande bearbetning

Med ett totalt ansvar från ämne till färdig produkt, och ett brett
kontaktnät av tillverkare, säkerställs att våra kunders speciella krav
och önskemål alltid tillgodoses.

• automation

• material
• lagring
• kapning
• värmebehandling
• blästring
• trumling
• ytbehandling
• montering/paketering

AnVa bidrar till våra kunders konkurrenskraft genom
pålitliga leveranser av komponenter i hög kvalitet.
Vi kan erbjuda kompletta helhetslösningar och
smala specialistkunskaper, allt utifrån våra kunders
särskilda förutsättningar och behov.
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