
UTVECKLING – MEKANISK KONSTRUKTION – TILLVERKNING

en PARtneR Att RäknA Med



Vår ambition är att ha ett nära samarbete med våra 
kunder som sträcker sig över lång tid. Ett samarbete som 
präglas av ömsesidig öppenhet, lyhördhet och respekt. 
Det ger oss unika möjligheter att tillsammans dra nytta 
och lärdomar från tidigare insatser. 
    Vi finns nära våra kunder även geografiskt. Det under-
lättar för att ge snabb service i alla lägen. 

Men kanske viktigast av allt är våra motiverade och  
engagerade medarbetare. Det är vår nyckel till framgång 
– tillsammans arbetar vi med korta beslutsvägar och 
tydlig kommunikation, allt för att göra det så enkelt och 
effektivt som möjligt för våra uppdragsgivare.

VÅR AffäRsidé 
Vår ständiga strävan att ha våra kärnverksamheter 
”in-house” ger oss de bästa förutsättningarna för att 
säkerställa rätt kvalitet och leveranstid.

Genom ett nära samarbete med  
våra uppdragsgivare skapar vi 
tillsammans innovativa, skräddar-
sydda och kostnadseffektiva  
lösningar för långsiktiga resultat.

www.inlab.se



VÅR AffäRsidé 

Vi arbetar i huvudsak i två affärsområden:
Utveckling/konstruktion och tillverkning. 
Inom varje område är ledordet ”spetskom-
petens”. Målet är att vara en naturlig och 
eftertraktad samarbetspartner i regionen. 
Vårt företag präglas i hög grad av nytänkan-
de, moderna arbetsverktyg och metoder. 
Det ska vara kul att arbeta med inLAB, både 
som medarbetare och uppdragsgivare.

industRitekniskA lösningAR

• Problemlösning
• Konstruktion och projektledning
• Mekanisk konstruktion
• Eldfast konstruktion
• FEA
• Konvertering (pappersritning till 2D/3D)
• Plåtarbeten/Svetsning
• Montering

VÅRA tjänsteR

Exempel på två produkter som är utvecklade av inLAB. Genom att konstruktion, prototyp-
framställning och tillverkning är integrerade i företaget underlättas processen i alla steg. 
Vi vet att våra uppdragsgivare uppskattar få kontaktytor för att gå från behov till färdig 
lösning. Till vänster brännarutrustning till kulsinterverk. Till höger apparatskåp utvecklade 
till Radarbolaget AB.

www.inlab.sewww.inlab.se



inlAB AB, Mullervägen 16, se-811 93 sandviken
+46 [0] 26 27 26 00     info@inlab.se     www.inlab.se

för mer information, besök inlab.se UTVECKLING – MEKANISK KONSTRUKTION – TILLVERKNING

”inlAB har hjälpt oss ta fram bra industriella 
lösningar för tuffa miljöer.”

Patrik Ottoson, vd Radarbolaget


