
SmåländSk kvalitet när den är Som bäSt



med SmåländSk klurighet in i framtiden
Alfing i Älmhult AB startades 1964. Idag vilar Alfing, som 
sedan 1993 drivs av Hans och Kerstin Johansson, på tre 
ben. Hjärtat i verksamheten är Alfing Produktion, som 
legotillverkar produkter inom främst plåt och rör. Vi hjälper 
våra kunder med hela värdekedjan. Alfingstolar erbjuder 
komfortabla stolar för bland annat hörsalar, läktare och 
kongress. Stolproduktionen görs på Alfing Produktion. 
Sedan 2009 tillverkar och säljer vi även TERRI, en smidig 
skogsmaskin med hög kapacitet.

Alfing är ett bolag som ständigt ser framåt. Hos oss finns 
den där speciella småländska andan, som innebär att vi 
med hårt arbete och stor finess utvecklas. Idag har vi en 
toppmodern maskinpark, där vi kan tillverka såväl små 
som stora serier och även prototyper. Vi har den flexibilitet 
och kompetens som våra kunder behöver. För oss är det 
också viktigt att alltid göra rätt för oss, genom att följa 
lagar och regler. Att vi funnits i branschen sedan 1964 är 
nog ingen slump.
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Konstruktion

Tillverkning

Ytbehandling

Montering

Lagerhållning

Distribution

Värdeprocess



Våra styrkor
 z Starka ekonomiska resurser. 

Varje år satsar vi runt tio 
miljoner kronor på att ha en 
maskinpark i världsklass.

 z Lokaler i toppklass, där tre 
verksamheter ryms under 
samma tak. Idag finns vi 
på 11 500 kvadratmeter, 
med möjlighet att bygga ut 
med ytterligare cirka 20 000 
kvadratmeter.

 z Trippel-A-certifierade.

 z En gedigen erfarenhet och hög 
kunskap. 
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toboR Teknik
hco noitamotuA BA

jerobotteknik.se

JE ROBOTTEKNIK HAR EXPERTIS INOM AUTOMATISERING MED
ROBOTSYSTEM OCH ROBOTISERAD BÅGSVETSNING.
Vi hjälper våra kunder med end-to-end-lösningar och gör nyckelfärdiga
system helt enligt kundens önskemål.
Läs mer på vår hemsida www.jerobotteknik.se.

Kungsgatan 4, 335 31 Gnosjö • 070-567 33 40 • jerobotteknik.se
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Agalv - problemlösaren
Agalv är ett stabilt expertföretag inom elektrolytisk galvanisering.
Vårt fokus ligger på:

Alvesta Galvaniseringsverkstad AB
Blädingevägen 42, 432 32 Alvesta
Tel +46(0)472-56 57 00 www.agalv.nu

Hög kvalitet och leveranssäkerhet
Mindre och mellanstora serier
Specialbeställningar
Helhetslösningar inklusive montering och logistik

AUTOMATLEGO

Automatlego – specialister inom Laserskärning, 
Rörbockning och Rörbearbetning

www.automatlego.se



legotillverkning med helhetSanSvar
Alfing Produktion har arbetat med legotillverkning i närmare 50 år. Vi erbjuder konstruktion, tillverkning och 
försäljning av produkter i främst plåt och rör inklusive ytbehandling och montering samt lagerhållning och 
distribution. Vår engagerade och kunniga personal hjälper dig alltså med hela värdekedjan.

På Alfing gillar vi helhetsansvaret. Ju tidigare vi är med i processen, desto mer kan vi förädla produk-
tens värde. I slutändan innebär vår effektivitet och höga kompetens att det blir billigare för slutkun-
den. Till vår hjälp har vi ISO9001-kvalitetssystem och effektiva datorprogram som stödjer de olika 
processerna i företaget. Scanna QR-koden för komma direkt till Alfing produktion på vår hemsida.
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Leverantör av pulverfärg 
och produktionsutrustning

www.lack.nu

Med den bästa supporten på  
marknaden löser vi ert kemikaliebehov

08-35 40 30 • info@metallchemie.se
www.metallchemie.se



Alfing Produktion är en komplett leverantör med en toppmodern maskinpark.
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Planlaserskärning
Laserskärning är den bästa 
metoden att skära ut former 
i plåt och andra metaller för 
legotillverkning. Vi erbjuder 
planlaserskärning i såväl tjocka 
som tunna material.

Stansning
På Alfing Produktion har vi 
stansmaskiner för legotillverkning 
i långa och korta serier. Vi har två 
stansanläggningar bestående av 
Pullmax 720 CNC-styrda med in & 
utmatning från höglager.

Rörlaserskärning
Rörlaser är en mycket snabb, 
flexibel och kostnadseffektiv 
metod att skära komplexa 
former i rör. Med vår rörlaser-
skärmaskin Adige LT Fiber kan 
vi skära i reflekterande material 
som mässing och koppar.
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Svetsning
Vi erbjuder såväl manuell svetsning 
som robotsvetsning. Samman-
lagt har vi 9 svetsrobotar varav 8 
stycken utrustade med CMT-svetsar 
och en utrustad med rörtrådsvets.

Kantpressning
När det gäller kantpressning och 
bockning kan vi ta hand om allt 
från det lilla till det stora jobbet. 
Kantpressning är ett lönsamt val 
av plåtbearbetning både när det 
gäller enstyckstillverkning och 
större serier. Vi har 4 manuella 
och 3 robotkantpressar.

Ytbehandling/Legolackering
Stora och komplexa eller små 
och enkla detaljer? Korta eller 
långa serier? Det är frågor som 
inte längre har någon betydelse 
eftersom vi med våra två oberoende 
pulverlacksanläggningar kan 
välja den mest kostnadseffektiva 
metoden för dig som kund.
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På Alfing började vi att tillverka och montera stolar i slutet av 60-talet. Då handlade det om aulor och inredningar 
till skolor och universitet. Vårt sortiment har genom åren utökats med stolar för arenor och komfortabla stolar 
för konferensanläggningar. Vi producerar även teleskopläktare för multiarenor och arenor där stor flexibilitet är 
önskvärd. Vi har genom åren levererat mer än 150 000 sittplatser.

Kvalitet har alltid varit A och O och våra stolar är inget undantag. Förutom den robusta konstruktionen är de 
kända för att vara komfortabla och ha en väldigt lång livslängd. 

Komfortabla stolar från ALFING



Komfortabla stolar av högsta kvalitet  |  9

Vårt sortiment
 z Hörsalsstolar – stabil och komfortabel 

stol lämplig för aulor och föreläsningar 
men kan kompletteras och anpassas 
för de flesta miljöer.

 z Läktarstolar – robust och bekväm stol 
avsedd för läktare i sporthallar och 
arenor.

 z Kongresstolar – stabil och mycket 
komfortabel stol lämplig för konferens 
och kongress där ett bekvämt sittande 
är viktigare än att skriva.

 z Teleskopläktare – används i sport-, 
konsert- och föreläsningssalar. När 
läktaren inte används skjuter man 
enkelt ihop den och golvet kan 
användas för andra aktiviteter.
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Laserskärning | Bockning | Vattenskärning
bystronic.se

SkräddarSydda löSningar
Att renovera en anläggning och sätta in nya stolar görs inte så ofta. Som inköpare kan det därför vara en stor 
utmaning att välja rätt alternativ. På Alfing använder vi vår erfarenhet och kompetens till att vägleda våra kunder. 
Vi vet vad vi talar om, då våra stolar idag finns på många ställen. Baltiska Hallen, Vida Arena och Eriksdalsbadet i 
Stockholm är bara några exempel. Vi anlitas alltså av kunder i hela Sverige, vilket vi är stolta och glada över.

Genom att vi själva tillverkar våra stolar kan vi skräddarsy lösningar efter våra kunders behov. Vi 
har även egen personal som monterar, vilket ger oss full kontroll hela vägen. Vi vet vilka krav som 
ställs och säkerställer alltid att kunderna är nöjda med vårt arbete. Scanna QR-koden för komma 
direkt till Alfing Stolar på vår hemsida.

We live colours.

www.powder.axaltacs.com
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terri – Smidig och SkonSam mot miljön
TERRI är en smidig skogsmaskin som tar sig fram överallt utan att göra skador i marken. Det låga marktrycket gör 
den särskilt lämpad för arbete i våtmarker och känsliga marker. Maskinen är beståndsgående, den är endast 1,90 
meter bred, vilket gör den passande för miljöer där det kan vara svårt att ta sig fram med en stor skogsmaskin. 
Samtidigt har TERRI en stor kapacitet, vilket gör maskinen till ett utmärkt val.

TERRI tillverkas i huvudsak av Alfing Produktion. Till exempel görs hytten, chassit och boggilådan i våra egna 
lokaler. Övriga delar står våra duktiga underleverantörer för, med precis samma syn på kvalitet som vi har.
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Skogskranar för alla behov

FTG Cranes AB • Tfn: 0521-26 26 30. Fax: 0521-26 26 39
E-mail: info@ftgforest.com  • www.ftgforest.com

Våra kranar tillverkas till 100% i Sverige. 
Konstruktion och utveckling sker i Sverige av 
skogskunniga  medarbetare med lång erfarenhet. 
Vår toppmoderna produktionsanläggning i 
Bäckefors säkerställer  produktkvaliteten.



Blästring • Lackering
Tel. 0709-72 44 52 • 0479-230 45

www.trekomp.se

Service, säkerhetskontroll samt reparation av kantpressar 
och gradsaxar. Uppgradering av Cybelec styrsystem.

Fiessler säkerhetssystem.

Maskinservice AB
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hög Service och Stort reServdelSlager
TERRI är inte bara ett välkänt begrepp i Sverige och Norden utan det är ett namn på ett begrepp som är betydligt 
vidare än så. Självklart erbjuder vi service av TERRI-maskiner. Vi har ett stort reservdelslager för både gamla och 
nya maskiner.

Att framföra en TERRI kräver vissa kunskaper. Därför erbjuder vi även utbildning, så att våra 
kunder kan få ut så mycket som möjligt av sin fantastiska maskin. Vi har även möjlighet att boka 
in våra kunder på demovisningar där man kan får se TERRI utföra en rad arbetsmoment. Scanna 
QR-koden för komma direkt till TERRI på vår hemsida.

I över 40 år har vi servat våra kunder med tillverkning, bearbetning, montering 
m.m. Det tänker vi fortsätta med! Ta en titt på vår hemsida och se vad vi kan 
erbjuda dig som söker en komplett underleverantör.

www.melament.se
Melament AB | Älmhult
0476-103 60 | info@melament.se

Att vara medelålders känns bara bra……
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ALFING i Älmhult AB
Bäckgatan 32

Box 151
SE-343 22 Älmhult

Telefon
+46 (0)476-268 00

E-post
info@alfing.se

www.alfing.se
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